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Amendement 51
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het opbouwen van vertrouwen in een 
online-omgeving is essentieel voor 
economische ontwikkeling. Een gebrek aan 
vertrouwen leidt ertoe dat consumenten, 
bedrijven en overheidsdiensten aarzelen 
om transacties elektronisch uit te voeren en 
van nieuwe diensten gebruik te maken.

(1) Het opbouwen van vertrouwen in een 
online-omgeving is essentieel voor 
economische en sociale ontwikkeling. Een 
gebrek aan vertrouwen, met name ten 
gevolge van een ogenschijnlijk gebrek aan 
rechtszekerheid, leidt ertoe dat 
consumenten, bedrijven en 
overheidsdiensten aarzelen om transacties 
elektronisch uit te voeren en van nieuwe 
diensten gebruik te maken.

Or. en

Motivering

Het gaat hier om het verschaffen van meer rechtszekerheid en daarom moet dit aan het begin 
staan. Concept van sociale ontwikkeling uit het ontwerpadvies van Marita Ulvskog.

Amendement 52
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze verordening heeft als doel het 
vertrouwen in elektronische transacties in 
de interne markt te vergroten door veilige 
en ongehinderde elektronische interactie 
mogelijk te maken tussen bedrijven, 
burgers en publieke overheidsdiensten, en 
bijgevolg ook de doeltreffendheid van 
publieke en particuliere onlinediensten, e-
business en elektronische handel in de 
Unie te verhogen.

(2) Deze verordening heeft als doel het 
vertrouwen in elektronische transacties in 
de interne markt te vergroten door te 
voorzien in een gemeenschappelijke 
grondslag voor rechtszekere elektronische 
interactie tussen bedrijven, burgers en 
publieke overheidsdiensten, en bijgevolg 
ook de doeltreffendheid van publieke en 
particuliere onlinediensten, e-business en 
elektronische handel in de Unie te 
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verhogen.

Or. en

Motivering

Opnieuw gaat het om rechtszekerheid.

Amendement 53
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 1999/93/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 
1999 betreffende een gemeenschappelijk 
kader voor elektronische handtekeningen, 
had hoofdzakelijk betrekking op 
elektronische handtekeningen zonder een 
algemeen grens- en sectoroverschrijdend 
kader te bieden voor veilige, betrouwbare 
en gebruiksvriendelijke elektronische 
transacties. Deze verordening voorziet in 
een versterking en uitbreiding van het 
acquis van de richtlijn.

(3) Richtlijn 1999/93/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 december 
1999 betreffende een gemeenschappelijk 
kader voor elektronische handtekeningen, 
had hoofdzakelijk betrekking op 
elektronische handtekeningen zonder een 
algemeen grens- en sectoroverschrijdend 
kader te bieden voor veilige, betrouwbare 
en gebruiksvriendelijke elektronische 
transacties. In deze verordening wordt iets 
aan deze leemten gedaan.

Or. en

Motivering

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 
betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, had 
hoofdzakelijk betrekking op elektronische handtekeningen zonder een algemeen grens- en 
sectoroverschrijdend kader te bieden voor veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke 
elektronische transacties. In deze verordening wordt iets aan deze leemten gedaan.

Amendement 54
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Europese Raad nodigde de 
Commissie uit om tegen 2015 een digitale 
eengemaakte markt te creëren om snel 
vooruitgang te boeken op belangrijke 
onderdelen van de digitale economie en om 
een volledig geïntegreerde digitale 
eengemaakte markt te bevorderen door het 
grensoverschrijdend gebruik van 
onlinediensten te vergemakkelijken, met 
bijzondere aandacht voor de 
vereenvoudiging van veilige elektronische 
identificatie en authenticatie.

(5) De Europese Raad nodigde de 
Commissie uit om tegen 2015 een digitale 
eengemaakte markt te creëren om snel 
vooruitgang te boeken op belangrijke 
onderdelen van de digitale economie en om 
een volledig geïntegreerde digitale 
eengemaakte markt te bevorderen door het 
grensoverschrijdend gebruik van 
onlinediensten te vergemakkelijken, met 
bijzondere aandacht voor de 
vereenvoudiging van veilige elektronische 
authenticatie en identificatie.

Or. en

Amendement 55
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Raad nodigde de Commissie uit om 
bij te dragen aan de digitale eengemaakte 
markt door toereikende voorwaarden te 
creëren voor de wederzijdse erkenning van 
grensoverschrijdende essentiële elementen, 
zoals elektronische identificatie, 
elektronische documenten, elektronische 
handtekeningen en elektronische 
leveringsdiensten, en voor interoperabele
e-overheidsdiensten in de Unie.

(6) De Raad nodigde de Commissie uit om 
bij te dragen aan de digitale eengemaakte 
markt door toereikende voorwaarden te 
creëren voor de wederzijdse erkenning van 
grensoverschrijdende essentiële elementen, 
zoals elektronische authenticatie of 
identificatie, elektronische documenten, 
elektronische handtekeningen en 
elektronische leveringsdiensten, en voor 
interoperabele e-overheidsdiensten in de 
Unie.

Or. en
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Amendement 56
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlijn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie)1 roept de Commissie op zo 
nodig maatregelen goed te keuren om 
ervoor te zorgen dat eindapparatuur 
gebouwd is op een wijze die verenigbaar is 
met het recht van gebruikers om het 
gebruik van hun persoonsgegevens te 
beschermen en te controleren, in 
overeenstemming met Richtlijn 
1999/5/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 maart 1999 betreffende 
radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur en de wederzijdse 
erkenning van hun conformiteit2 en 
Beschikking 87/95/EEG van de Raad van 
22 december 1986 betreffende de 
normalisatie op het gebied van de 
informatietechnologieën en de 
telecommunicatie3. Het Europees multi-
stakeholderplatform inzake ICT-
normalisatie dat is opgericht bij het 
besluit van de Commissie van 28 
november 2011 tot oprichting van een 
Europees multi-stakeholderplatform 
inzake ICT-normalisatie4 lijkt voorts een 
passend instrument om hiervoor te 
gebruiken voor zover de 
gegevensbeschermingsautoriteiten en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming beschikken over 
toereikende middelen om deel te nemen 
aan normalisatieprocedures die verband 
houden met informatie- en 
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communicatietechnologieën die 
persoonsgegevens verwerken zoals 
vastgelegd in Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens5.
_________________
1 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
2 PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
3 PB L 36 van 7.2.1987, blz. 31.
4 PB C 349 van 30.11.2011, blz. 4.
5 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Or. en

Motivering

Deze wijziging voorziet in een mechanisme waarin de Commissie, de toezichthoudende 
autoriteiten en het Europees Comité voor gegevensbescherming kunnen interageren om een 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van veilige, veerkrachtige en privacyvriendelijke 
authenticatie- en identificatiediensten te waarborgen.

Amendement 57
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt verzoekt de lidstaten om één-
loketten op te zetten zodat alle procedures 
en formaliteiten betreffende de toegang tot 
en de uitoefening van een 
dienstenactiviteit eenvoudig, op afstand en 
met elektronische middelen via het juiste 
één-loket en met de juiste instanties 

(8) Richtlijn 2006/123/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt verzoekt de lidstaten om één-
loketten op te zetten zodat de toegang tot 
een dienstenactiviteit en met name in 
verband met transacties eenvoudig, op 
afstand en met elektronische middelen,
voor de juiste diensten via het juiste één-
loket en met de juiste instanties kan
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kunnen worden afgewikkeld. Voor veel 
onlinediensten die via één-loketten 
toegankelijk zijn, zijn elektronische 
identificatie, authenticatie en 
handtekeningen vereist.

worden bewerkstelligd. Voor veel 
onlinediensten die via één-loketten 
toegankelijk zijn, zijn elektronische 
identificatie, authenticatie en 
handtekeningen vereist.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat niet voor alle diensten plotseling een door de regering 
uitgevaardigde authenticatie- of identificatieregeling nodig is. Het is relevant om de 
mogelijkheid van niet-geauthentiseerde diensten open te houden. Hoogstwaarschijnlijk 
kunnen zowel bedrijven als burgers het verschil zien.

Amendement 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) In de meeste gevallen kunnen 
dienstverleners uit andere lidstaten hun 
elektronische identificatie niet gebruiken 
om toegang te krijgen tot deze diensten, 
omdat de nationale elektronische 
identificatieregelingen uit hun land niet 
erkend en aanvaard worden in andere 
lidstaten. Deze elektronische drempel 
verhindert dat dienstverleners ten volle 
gebruik kunnen maken van de interne 
markt. Wederzijds erkende en aanvaarde 
elektronische identificatiemiddelen zullen 
de grensoverschrijdende verstrekking van 
talrijke diensten op de interne markt 
faciliteren en bedrijven in staat stellen zich 
op de buitenlandse markt te begeven 
zonder daarbij veel belemmeringen te 
ondervinden in hun contacten met de 
overheid.

(9) In de meeste gevallen kunnen 
dienstverleners uit andere lidstaten hun 
elektronische authenticatie of identificatie 
niet gebruiken om toegang te krijgen tot 
deze diensten, omdat de nationale 
elektronische authenticatie- of
identificatieregelingen uit hun land niet 
erkend en aanvaard worden in andere 
lidstaten. Een bijkomend probleem is dat 
het voor burgers en de begunstigden van 
deze diensten door de momenteel 
toegepaste systemen niet mogelijk is om 
vertrouwen in de dienstverlener te 
ontwikkelen middels doeltreffende 
wederzijdse authenticatie en identificatie. 
Deze elektronische drempels verhinderen
dat dienstverleners ten volle gebruik 
kunnen maken van de interne markt. 
Wederzijds erkende en aanvaarde 
elektronische authenticatie- of 
identificatiemiddelen zullen de 
grensoverschrijdende verstrekking van 
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talrijke diensten op de interne markt 
faciliteren en bedrijven in staat stellen zich 
op de buitenlandse markt te begeven 
zonder daarbij veel belemmeringen te 
ondervinden in hun contacten met de 
overheid.

Or. en

Motivering

Een even groot obstakel voor de invoering van elektronische authenticatie en identificatie is 
dat consumenten doorgaans hooguit enkele doeltreffende middelen hebben om te verifiëren 
dat zij contact hebben met de juiste dienstverlener.

Amendement 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het staat de lidstaten vrij om middelen 
voor elektronische identificatie of toegang 
tot onlinediensten te gebruiken of in te 
voeren. De lidstaten blijven ook bevoegd 
om te beslissen of de particuliere sector 
betrokken wordt bij het leveren van deze 
middelen. Zij zijn niet verplicht om hun 
elektronische identificatieregelingen aan te 
melden. De keuze om alle, sommige of 
geen elektronische identificatieregelingen 
die onder de regeling vallen en die op 
nationaal niveau worden gebruikt om in 
ieder geval toegang te krijgen tot publieke 
onlinediensten of specifieke diensten, aan 
te melden blijft bij de lidstaten.

(12) Het staat de lidstaten vrij om middelen 
voor elektronische authenticatie of 
identificatie of toegang tot onlinediensten 
te gebruiken of in te voeren. De lidstaten 
blijven ook bevoegd om te beslissen of de 
particuliere sector betrokken wordt bij het 
leveren van deze middelen. Zij zijn niet 
verplicht om hun elektronische 
identificatieregelingen aan te melden. De 
keuze om alle, sommige of geen 
elektronische identificatieregelingen die 
onder de regeling vallen en die op 
nationaal niveau worden gebruikt om in 
ieder geval toegang te krijgen tot publieke 
onlinediensten of specifieke diensten, aan 
te melden blijft bij de lidstaten.

Or. en
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Amendement 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De lidstaten zijn bevoegd om te (14) De lidstaten zijn bevoegd om de 
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beslissen of de particuliere sector 
betrokken wordt bij het afgeven van 
elektronische identificatiemiddelen en of 
de particuliere sector in staat gesteld moet 
worden elektronische
identificatiemiddelen te gebruiken op 
grond van een aangemelde regeling voor 
de identificatie voor onlinediensten of 
elektronische transacties. De mogelijkheid 
om zulke elektronische 
identificatiemiddelen te gebruiken stelt de 
particuliere sector in staat om gebruik te 
maken van elektronische identificatie en
authenticatie, waar in diverse lidstaten in 
ieder geval voor publieke diensten reeds 
vaak gebruik van gemaakt wordt, en maakt 
het voor bedrijven en burgers 
gemakkelijker om grensoverschrijdende 
toegang te krijgen tot hun onlinediensten. 
Om het gebruik van dergelijke 
grensoverschrijdende elektronische 
identificatiemiddelen door de particuliere 
sector te vergemakkelijken, moet de 
mogelijkheid tot authenticatie die de 
lidstaten bieden, beschikbaar zijn voor 
daarvan afhankelijke partijen zonder 
onderscheid te maken tussen de publieke 
en de particuliere sector.

particuliere sector bij het afgeven van 
elektronische authenticatie- of 
identificatiemiddelen te betrekken. 
Partijen uit de particuliere sector moet 
ook worden toegestaan de elektronische 
authenticatie- en identificatiemiddelen te 
gebruiken op grond van een aangemelde 
regeling voor de authenticatie en 
identificatie voor onlinediensten of 
elektronische transacties. De mogelijkheid 
om zulke middelen te gebruiken stelt de 
particuliere sector in staat om gebruik te 
maken van elektronische identificatie en/of
authenticatie, waar in diverse lidstaten in 
ieder geval voor publieke diensten reeds 
vaak gebruik van gemaakt wordt, en maakt 
het voor bedrijven en burgers
gemakkelijker om grensoverschrijdende 
toegang te krijgen tot hun onlinediensten. 
Om het gebruik van dergelijke 
grensoverschrijdende elektronische 
authenticatie- of identificatiemiddelen 
door de particuliere sector te 
vergemakkelijken, moet de mogelijkheid
tot authenticatie die de lidstaten bieden, 
beschikbaar zijn voor daarvan afhankelijke 
partijen zonder onderscheid te maken 
tussen de publieke en de particuliere sector.

Or. en

Motivering

In de oorspronkelijke formulering van de Commissie is niet duidelijk wie een afhankelijke 
partij (een particuliere partij) is en wat het verschil is tussen het gebruik van een afhankelijke 
partij (certificaatverstrekker) en een uitgever van een fysieke uitrusting voor de interpretatie 
van de identificatiegegevens.

Amendement 62
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen onder 
een aangemelde regeling maakt het 
noodzakelijk dat lidstaten samenwerken 
om technische interoperabiliteit te 
verzekeren. Hierdoor worden specifieke 
nationale technische regels uitgesloten, 
waardoor niet-nationale partijen 
bijvoorbeeld specifieke hardware of 
software zouden moeten kopen om de 
aangemelde elektronische identificatie te 
verifiëren en valideren. Anderzijds is het 
onvermijdelijk dat aan de gebruikers 
technische eisen worden gesteld die 
voortkomen uit de inherente specificaties 
van het gebruikte hulpmiddel 
(bijvoorbeeld smartcards).

(15) Het grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen onder 
een aangemelde regeling maakt het 
noodzakelijk dat lidstaten samenwerken 
om technische interoperabiliteit te 
verzekeren. Het is onvermijdelijk dat aan 
de gebruikers technische eisen worden 
gesteld die voortkomen uit de inherente 
specificaties van het gebruikte hulpmiddel 
(bijvoorbeeld smartcards). De lidstaten 
waarvan de identificatiemechanismen 
afhankelijk zijn van specifieke hardware 
of software om de aangemelde 
elektronische identificatie te verifiëren en 
valideren, moeten dergelijke hulpmiddelen 
voor certificatie zonder extra kosten 
verstrekken aan opdrachtgevers uit de 
Unie die geen onderdaan of ingezetene 
van deze lidstaten zijn.

Or. en

Motivering

De lidstaten met een meer verfijnde benadering van elektronische identificatie, die niet alleen 
de authenticatie van een burger met betrekking tot een overheidsdienst met zich meebrengt, 
maar ook van de overheidsdienst met betrekking tot de burger, kunnen hierdoor dit sterke 
vertrouwen handhaven, terwijl tegelijkertijd de interoperabiliteitsgedachte niet in gevaar 
wordt gebracht.

Amendement 63
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen onder 
een aangemelde regeling maakt het 
noodzakelijk dat lidstaten samenwerken 

(15) Het grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen onder 
een aangemelde regeling maakt het 
noodzakelijk dat lidstaten samenwerken 
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om technische interoperabiliteit te 
verzekeren. Hierdoor worden specifieke 
nationale technische regels uitgesloten, 
waardoor niet-nationale partijen 
bijvoorbeeld specifieke hardware of 
software zouden moeten kopen om de 
aangemelde elektronische identificatie te 
verifiëren en valideren. Anderzijds is het 
onvermijdelijk dat aan de gebruikers 
technische eisen worden gesteld die 
voortkomen uit de inherente specificaties 
van het gebruikte hulpmiddel (bijvoorbeeld 
smartcards).

om technische interoperabiliteit te 
verzekeren overeenkomstig het beginsel 
van technologische neutraliteit. Hierdoor 
worden specifieke nationale technische 
regels uitgesloten, waardoor niet-nationale 
partijen bijvoorbeeld specifieke hardware 
of software zouden moeten kopen om de 
aangemelde elektronische identificatie te 
verifiëren en valideren. Anderzijds is het 
onvermijdelijk dat aan de gebruikers 
technische eisen worden gesteld die 
voortkomen uit de inherente specificaties 
van het gebruikte hulpmiddel (bijvoorbeeld 
smartcards).

Or. en

Amendement 64
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De samenwerking tussen lidstaten 
moet ten dienste staan van de technische 
interoperabiliteit van de aangemelde 
elektronische identificatieregelingen 
teneinde een sterk vertrouwen en een op 
het risiconiveau afgestemde beveiliging te 
bevorderen. Het uitwisselen van informatie 
en het delen van goede praktijken tussen 
lidstaten met het oog op hun wederzijdse 
erkenning, bevordert een dergelijke 
samenwerking.

(16) De samenwerking tussen lidstaten 
moet ten dienste staan van de technische 
interoperabiliteit van de aangemelde 
elektronische identificatieregelingen 
teneinde een sterk vertrouwen en een op 
het risiconiveau afgestemde beveiliging te 
bevorderen. Het uitwisselen van informatie 
en het delen van goede praktijken tussen 
lidstaten, met name inzake de 
elektronische dienstverlening die wordt 
geacht een belangrijke 
grensoverschrijdende relevantie te 
hebben, met het oog op hun wederzijdse 
erkenning, bevordert een dergelijke 
samenwerking.

Or. en
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Amendement 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De samenwerking tussen lidstaten 
moet ten dienste staan van de technische 
interoperabiliteit van de aangemelde 
elektronische identificatieregelingen 
teneinde een sterk vertrouwen en een op 
het risiconiveau afgestemde beveiliging te 
bevorderen. Het uitwisselen van informatie 
en het delen van goede praktijken tussen 
lidstaten met het oog op hun wederzijdse 
erkenning, bevordert een dergelijke 
samenwerking.

(16) De samenwerking tussen lidstaten 
moet ten dienste staan van de technische 
interoperabiliteit van de aangemelde 
elektronische authenticatie- of 
identificatieregelingen teneinde een sterk 
vertrouwen en een op het risiconiveau 
afgestemde beveiliging te bevorderen. Het 
uitwisselen van informatie en het delen van 
goede praktijken tussen lidstaten met het 
oog op hun wederzijdse erkenning, 
bevordert een dergelijke samenwerking.

Or. en

Amendement 66
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening dient ook te 
voorzien in een algemeen wetgevingskader 
voor het gebruik van elektronische 
vertrouwensdiensten. Het schept echter 
geen algemene verplichting om ze te 
gebruiken. De verordening mag met name 
niet voorzien in de verlening van diensten 
die berusten op vrijwillige 
privaatrechtelijke overeenkomsten. Ook
mag ze geen betrekking hebben op 
aspecten die verband houden met de 
totstandkoming of geldigheid van 
contracten of andere wettelijke 
verbintenissen waarvoor het nationale recht 
of het Gemeenschapsrecht vormvereisten 

(17) Deze verordening dient ook te 
voorzien in een algemeen wetgevingskader 
voor het gebruik van elektronische 
vertrouwensdiensten zonder een algemene 
verplichting te scheppen om ze te 
gebruiken. De verordening mag met name 
niet voorzien in de verlening van diensten 
die berusten op vrijwillige 
privaatrechtelijke overeenkomsten. De 
lidstaten zorgen voor een gelijk speelveld 
tussen elektronische vertrouwensdiensten, 
ongeacht of deze worden verleend onder 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
voorwaarden.
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voorschrijven.

Ook heeft deze verordening geen
betrekking op aspecten die verband houden 
met de totstandkoming of geldigheid van 
contracten of andere wettelijke 
verbintenissen waarvoor het nationale recht 
of het Gemeenschapsrecht vormvereisten 
voorschrijven.

De lidstaten zorgen er echter voor dat de 
door het nationale of Unierecht 
voorgeschreven vormen geen afbreuk 
doen aan de rechtsgeldigheid en 
doeltreffendheid van de tussen 
particuliere en publieke ondernemingen 
overeengekomen elektronische 
vertrouwensdiensten.

Or. en

Amendement 67
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het staat de lidstaten vrij om naast de 
vertrouwensdiensten die deel uitmaken van 
de gesloten lijst waarin deze verordening 
voorziet, andere vormen van 
vertrouwensdiensten te definiëren als het 
doel een nationale erkenning als 
gekwalificeerde vertrouwensdienst is.

(19) Het staat de lidstaten vrij om naast de 
vertrouwensdiensten die deel uitmaken van 
de gesloten lijst waarin deze verordening 
voorziet, andere vormen van 
vertrouwensdiensten te definiëren als het 
doel een nationale erkenning als 
vertrouwensdienst is.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.
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Amendement 68
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het vertrouwen van de mensen in 
de interne markt te bevorderen en het 
gebruik van vertrouwensdiensten en 
producten te stimuleren, worden de 
begrippen gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten en gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten 
gehanteerd om eisen en verplichtingen 
aan te duiden die ertoe dienen de 
beveiliging van gebruikte of geleverde 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
producten op hoog niveau te waarborgen.

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Het begrip gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten hoeft niet te worden 
omschreven. Een verlener van vertrouwensdiensten is zo betrouwbaar als de mate van zijn 
verantwoordingsplicht en betrouwbaarheid. De beste manier om te waarborgen dat 
technische oplossingen nauwkeurig en geavanceerd zijn, is door ze te onderwerpen aan het 
consistente en voortdurende toezicht van de andere verleners. Deze methode van 
zelfregulering werkte eerder al in de veiligheidsgemeenschap. Een toezichthoudende 
autoriteit in elke afzonderlijke lidstaat zou daar niets aan veranderen.

Amendement 69
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om het vertrouwen van de mensen in 
de interne markt te bevorderen en het 
gebruik van vertrouwensdiensten en 
producten te stimuleren, worden de 
begrippen gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten en gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten 
gehanteerd om eisen en verplichtingen aan 
te duiden die ertoe dienen de beveiliging 
van gebruikte of geleverde gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten en producten op hoog 
niveau te waarborgen.

(22) Om het vertrouwen van de mensen in 
de interne markt te bevorderen en het 
gebruik van vertrouwensdiensten en 
producten te stimuleren, worden de 
begrippen gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten en gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten 
gehanteerd om eisen en verplichtingen aan 
te duiden die ertoe dienen de beveiliging 
van gebruikte of geleverde gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten en producten op hoog 
niveau te waarborgen. Zowel 
gekwalificeerde als geavanceerde 
elektronische handtekeningen kunnen 
juridisch gelijkwaardig zijn aan 
handgeschreven handtekeningen. Niets 
uit deze verordening mag een beperking 
vormen voor natuurlijke personen of 
rechtspersonen om met bewijsmateriaal 
aan te tonen dat enige vorm van 
elektronische handtekeningen niet 
betrouwbaar is. Als een partij in het geval 
van een gekwalificeerde elektronische 
handtekening de identiteit van de 
ondertekenaar in twijfel trekt, moet de 
bewijslast echter bij deze partij liggen.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat zelfs een niet-gekwalificeerde handtekening dezelfde 
rechtsgeldigheid kan hebben als een handgeschreven handtekening. Het enige verschil is de 
bewijslast.

Amendement 70
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap dat in de EU in 
werking is getreden, moeten personen met 
een handicap in staat zijn de geleverde 
vertrouwensdiensten en de producten voor 
de eindgebruiker die bij het leveren van 
deze diensten gebruikt worden, op dezelfde 
basis als andere consumenten te gebruiken.

(23) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap dat in de EU in 
werking is getreden en met inachtneming 
van en volledig in overeenstemming met 
de wetgeving van de Unie betreffende de 
toegankelijkheid van de websites van 
overheidsinstanties, moeten personen met 
een handicap in staat zijn de geleverde 
vertrouwensdiensten en elektronische 
identificatiediensten en de producten voor 
de eindgebruiker die bij het leveren van 
deze diensten gebruikt worden, op dezelfde 
basis als andere consumenten te gebruiken.

Or. en

Amendement 71
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Verleners van 
vertrouwensdiensten opereren in een 
bijzonder gevoelige omgeving waar veel 
andere partijen afhankelijk zijn van de 
integriteit van hun diensten. In het 
bijzonder wordt door hun klanten 
verondersteld dat zij altijd betrouwbaar 
zijn. Daarom is het belangrijk dat zij 
belangenconflicten vermijden. In het 
belang van behoorlijk bestuur in de 
context van elektronische handtekeningen 
en elektronische identificatie mogen 
verleners van vertrouwensdiensten in het 
algemeen niet worden bestuurd door of 
eigendom zijn van entiteiten die diensten 
verlenen die hun vertrouwensdiensten 
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vereisen. Een bevoegd toezichthoudend 
orgaan houdt toezicht.

Or. en

Motivering

Door de functionaliteit van verleners van vertrouwensdiensten te scheiden van die van 
verleners van diensten die vertrouwen vereisen, wordt de kans kleiner dat één enkel belang de 
overhand krijgt of ongepaste invloed uitoefent op de verlener van vertrouwensdiensten. Dit is 
een belangrijk beginsel bij de totstandbrenging van adequate vertrouwensketens op de markt 
voor elektronische handtekeningen.

Amendement 72
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Toezichtsorganen moeten
samenwerken en informatie uitwisselen 
met overheidsdiensten voor 
gegevensbescherming om te waarborgen 
dat de dienstverleners de wetgeving voor 
gegevensbescherming op de juiste wijze 
toepassen. De uitwisseling van informatie 
moet in het bijzonder veiligheidsproblemen 
en inbreuken op persoonsgegevens 
bestrijken.

(25) De verleners van 
vertrouwensdiensten en de met 
accreditatie of toezicht belaste nationale 
instanties voldoen aan de eisen van 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens.
De lidstaten zorgen er ook voor dat de 
verleners van vertrouwensdiensten en de 
met accreditatie of toezicht belaste 
nationale instanties samenwerken en 
informatie uitwisselen met 
overheidsdiensten voor 
gegevensbescherming om te waarborgen 
dat de dienstverleners de wetgeving voor 
gegevensbescherming op de juiste wijze 
toepassen. De uitwisseling van informatie 
moet in het bijzonder veiligheidsproblemen 
en inbreuken op persoonsgegevens 
bestrijken, indien het toepasselijk recht 
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hierin voorziet.

Or. en

Amendement 73
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Alle lidstaten moeten zich houden aan 
gemeenschappelijke essentiële 
toezichtsvereisten om een vergelijkbaar 
niveau van veiligheid van gekwalificeerde
vertrouwensdiensten te verzekeren. Om de 
consistente toepassing van deze vereisten 
in de gehele EU te vergemakkelijken, 
moeten de lidstaten vergelijkbare 
procedures invoeren en informatie over 
hun toezichtsactiviteiten en de beste 
praktijken in het veld uitwisselen.

(28) Alle lidstaten moeten zich houden aan 
gemeenschappelijke essentiële 
toezichtsvereisten om een vergelijkbaar 
niveau van veiligheid van 
vertrouwensdiensten te verzekeren. Om de 
consistente toepassing van deze vereisten 
in de gehele EU te vergemakkelijken, 
moeten de lidstaten vergelijkbare 
procedures invoeren en informatie over 
hun toezichtsactiviteiten en de beste 
praktijken in het veld uitwisselen.

Or. en

Amendement 74
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(29) Het is van essentieel belang dat 
inbreuken op de veiligheid overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG en beoordelingen van 
de veiligheidsrisico's worden gemeld zodat 
in het geval van een dergelijke inbreuk of 
verlies van integriteit de juiste informatie 
aan de betrokken partijen kan worden 
verstrekt.
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Or. en

Amendement 75
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om de Commissie en de lidstaten in 
staat te stellen het effect van deze 
verordening te beoordelen, worden de 
toezichtsorganen verzocht statistieken over 
het gebruik van gekwalificeerde
vertrouwensdiensten te verstrekken.

(31) Om de Commissie en de lidstaten in 
staat te stellen het effect van deze 
verordening te beoordelen, worden de 
toezichtsorganen verzocht statistieken over 
het gebruik van vertrouwensdiensten te 
verstrekken.

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 76
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de duurzaamheid van 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te 
waarborgen en het vertrouwen van de 
gebruikers in de continuïteit van 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te 
stimuleren, moeten de toezichtsorganen 
ervoor zorgen dat de gegevens van 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten gedurende een 
passende periode bewaard worden en 
toegankelijk blijven, ook nadat een 
gekwalificeerde verlener van 

(33) Om de duurzaamheid van 
vertrouwensdiensten met taken van 
duidelijk algemeen belang te waarborgen 
en het vertrouwen van de gebruikers in de 
continuïteit van vertrouwensdiensten te 
stimuleren, moeten de toezichtsorganen 
ervoor zorgen dat de gegevens van 
dergelijke verleners van 
vertrouwensdiensten gedurende een 
passende periode bewaard worden en 
toegankelijk blijven, ook nadat een 
dergelijke verlener van 
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vertrouwensdiensten zijn werkzaamheden 
heeft beëindigd.

vertrouwensdiensten zijn werkzaamheden 
heeft beëindigd.

Or. en

Motivering

Hierdoor worden toezichthoudende organen uitsluitend verantwoordelijk voor de continuïteit 
van de verleners van vertrouwensdiensten die actief diensten aan een lidstaat verlenen ten 
behoeve van een openbare taak. De verwijzingen naar gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden verwijderd zoals in overweging 22, 28 en 31.

Amendement 77
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om de duurzaamheid van 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te 
waarborgen en het vertrouwen van de 
gebruikers in de continuïteit van 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te 
stimuleren, moeten de toezichtsorganen 
ervoor zorgen dat de gegevens van
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten gedurende een 
passende periode bewaard worden en 
toegankelijk blijven, ook nadat een 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten zijn werkzaamheden 
heeft beëindigd.

(33) Om de duurzaamheid van 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te 
waarborgen en het vertrouwen van de 
gebruikers in de continuïteit van 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te 
stimuleren, moeten de toezichtsorganen 
ervoor zorgen dat de gegevens die zijn 
verzameld door de gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten 
gedurende een passende periode bewaard 
worden en toegankelijk blijven, ook nadat 
een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten zijn werkzaamheden 
heeft beëindigd.

Or. en

Amendement 78
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 34



AM\936276NL.doc 23/183 PE510.784v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om het toezicht op gekwalificeerde
verleners van vertrouwensdiensten te 
vergemakkelijken, bijvoorbeeld wanneer 
een verlener zijn diensten aanbiedt op het 
grondgebied van een andere lidstaat en 
daar niet aan toezicht onderhevig is, of 
wanneer de computers van een verlener 
zich bevinden op het grondgebied van een 
andere lidstaat dan waar hij gevestigd is, 
moet een systeem voor wederzijdse hulp 
tussen de toezichtsorganen in de lidstaten 
worden opgezet.

(34) Om het toezicht op verleners van 
vertrouwensdiensten te vergemakkelijken, 
bijvoorbeeld wanneer een verlener zijn 
diensten aanbiedt op het grondgebied van 
een andere lidstaat en daar niet aan toezicht 
onderhevig is, of wanneer de computers 
van een verlener zich bevinden op het 
grondgebied van een andere lidstaat dan 
waar hij gevestigd is, moet een systeem 
voor wederzijdse hulp tussen de 
toezichtsorganen in de lidstaten worden 
opgezet.

Or. en

Amendement 79
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Verleners van vertrouwensdiensten 
zijn verantwoordelijk voor de naleving van 
de voorschriften die in deze verordening 
worden vastgesteld voor de verlening van 
vertrouwensdiensten, met name voor 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten. 
Toezichtsorganen zijn verantwoordelijk 
voor het toezicht op de manier waarop de 
verleners van vertrouwensdiensten deze 
voorschriften naleven.

(35) Verleners van vertrouwensdiensten 
zijn verantwoordelijk voor de naleving van 
de voorschriften die in deze verordening 
worden vastgesteld voor de verlening van 
vertrouwensdiensten, met name voor 
vertrouwensdiensten. Toezichtsorganen 
zijn verantwoordelijk voor het toezicht op 
de naleving van deze voorschriften door 
de verleners van vertrouwensdiensten.

Or. en

Motivering

Kennelijk moeten de toezichthoudende autoriteiten niet alleen toezicht houden op of en hoe 
een verlener van vertrouwensdiensten de voorschriften naleeft, maar krijgen zij ook 
instrumenten om strengere maatregelen te nemen als blijkt dat de verlener van 
vertrouwensdiensten de voorschriften in feite niet naleeft.
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Amendement 80
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om een doeltreffende initiatie 
mogelijk te maken, die dient te leiden tot 
de opname van gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten en de 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten die 
zij verlenen in vertrouwenslijsten, moeten 
voorbereidende uitwisselingen tussen 
kandidaat-gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten en het bevoegde 
toezichtsorgaan worden aangemoedigd met 
het oog op de vergemakkelijking van het 
zorgvuldige onderzoek dat uitmondt in de 
verlening van gekwalificeerde
vertrouwensdiensten.

(36) Om een doeltreffende initiatie 
mogelijk te maken, die dient te leiden tot 
de opname van verleners van 
vertrouwensdiensten en de 
vertrouwensdiensten die zij verlenen in 
vertrouwenslijsten, moeten voorbereidende 
uitwisselingen tussen toekomstige
verleners van vertrouwensdiensten en het 
bevoegde toezichtsorgaan worden 
aangemoedigd met het oog op de 
vergemakkelijking van het zorgvuldige 
onderzoek dat uitmondt in de verlening van 
vertrouwensdiensten.

Or. en

Amendement 81
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Vertrouwenslijsten zijn essentiële 
elementen om vertrouwen op te bouwen 
bij de marktdeelnemers, aangezien zij 
aangeven dat de dienstverlener op het 
ogenblik van toezicht beschikt over een 
gekwalificeerde status; anderzijds vormen 
zij geen voorwaarde om de 
gekwalificeerde status te bereiken en 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te 
kunnen verlenen die het gevolg is van de 

Schrappen
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naleving van de voorschriften van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Zie de amendementen op overweging 22, 28, 31, 33, 34 en 35. Merk op dat men kwalificatie-
eisen kan opleggen aan dienstverlening zonder noodzakelijkerwijs kwalificaties op te leggen 
aan de verlener van vertrouwensdiensten als zodanig.

Amendement 82
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Zodra een gekwalificeerde
vertrouwensdienst is aangemeld, kan zij 
niet worden geweigerd voor het vervullen 
van een administratieve procedure of 
formaliteit door de betrokken openbare 
instantie, omdat zij niet is opgenomen in de 
door de lidstaten opgestelde 
vertrouwenslijsten. Een openbare instantie 
verwijst in dit verband naar een overheid of 
andere entiteit die e-overheidsdiensten 
verleent zoals onlinebelastingaangiften, 
het aanvragen van geboorteakten, de 
deelname aan procedures voor 
elektronische overheidsopdrachten enz.

(38) Zodra een vertrouwensdienst is 
aangemeld, kan zij niet worden geweigerd 
voor het vervullen van een administratieve 
procedure of formaliteit door de betrokken 
openbare instantie, omdat zij niet is 
opgenomen in de door de lidstaten 
opgestelde vertrouwenslijsten. Een 
openbare instantie verwijst in dit verband 
naar een overheid of andere entiteit die e-
overheidsdiensten verleent.

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22. Bovendien beschikt men al dan niet over een lijst van de 
e-overheidsdiensten waarin wordt voorzien. De niet-limitatieve lijst is in deze 
omstandigheden ongelukkig gekozen en kan later worden opgesteld.
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Amendement 83
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) De Europese Commissie 
ontwikkelt binnen drie jaar na de 
goedkeuring van deze verordening een 
voorstel voor een Europees 
betrouwbaarheidskeurmerk voor 
verleners van vertrouwensdiensten dat 
consumenten kan helpen bij de 
waardering van de verschillende 
veiligheidsniveaus waarin door de 
verleners van vertrouwensdiensten wordt 
voorzien op de interne markt.

Or. en

Amendement 84
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Het moet voor de ondertekenaar 
mogelijk zijn om middelen voor het 
aanmaken van gekwalificeerde
elektronische handtekeningen toe te 
vertrouwen aan een derde partij, op 
voorwaarde dat passende mechanismen en 
procedures worden ingevoerd om te 
waarborgen dat uitsluitend de 
ondertekenaar controle heeft over het 
gebruik van de aanmaakgegevens van zijn 
elektronische handtekening, en op 
voorwaarde dat door het gebruik van dit 
middel wordt voldaan aan de eisen voor 
gekwalificeerde handtekeningen.

(40) Het moet voor de ondertekenaar 
mogelijk zijn om middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen toe te vertrouwen aan een 
derde partij, op voorwaarde dat passende 
mechanismen en procedures worden 
ingevoerd om te waarborgen dat uitsluitend 
de ondertekenaar controle heeft over het 
gebruik van de aanmaakgegevens van zijn 
elektronische handtekening, en op 
voorwaarde dat door het gebruik van dit 
middel wordt voldaan aan de eisen voor 
handtekeningen.
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Or. en

Amendement 85
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Om rechtszekerheid wat betreft de 
geldigheid van de handtekening te 
waarborgen, is het van essentieel belang 
vast te leggen welke componenten van een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening moeten worden beoordeeld 
door de afhankelijke partij die de 
validering uitvoert. Bovendien moet het 
definiëren van de eisen aan 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die een 
gekwalificeerde valideringsdienst kunnen 
leveren aan afhankelijke partijen die niet 
bereid of in staat zijn om de validering van 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen zelf uit te voeren, de 
particuliere of publieke sector stimuleren 
om in dergelijke diensten te investeren. 
Beide elementen moeten de validering van 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen eenvoudig en gemakkelijk 
maken voor alle partijen op het niveau van 
de Unie.

(41) Om rechtszekerheid wat betreft de 
geldigheid van de handtekening te 
waarborgen, is het van essentieel belang 
vast te leggen welke componenten van een 
elektronische handtekening moeten worden 
beoordeeld door de afhankelijke partij die 
de validering uitvoert. Bovendien moet het 
definiëren van de eisen aan verleners van 
vertrouwensdiensten die een 
valideringsdienst kunnen leveren aan 
afhankelijke partijen die niet bereid of in 
staat zijn om de validering van 
elektronische handtekeningen zelf uit te 
voeren, de particuliere of publieke sector 
stimuleren om in dergelijke diensten te 
investeren. Beide elementen moeten de 
validering van elektronische 
handtekeningen eenvoudig en gemakkelijk 
maken voor alle partijen op het niveau van 
de Unie.

Or. en

Amendement 86
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 42
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Wanneer voor een transactie een 
gekwalificeerd elektronisch zegel van een 
rechtspersoon vereist is, moet een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening van de gemachtigde 
vertegenwoordiger van de rechtspersoon 
op gelijke voet aanvaard worden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 87
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Elektronische zegels moeten dienen 
als bewijs dat een elektronisch document 
door een rechtspersoon is afgegeven, door 
zekerheid omtrent de oorsprong en 
integriteit van het document te 
garanderen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het lijkt alsof het elektronische zegel door de Europese Commissie aan deze verordening is 
toegevoegd om op rechtsgeldige wijze een soort authenticatie voor rechtspersonen te creëren 
die niet bestaat. Het is de vraag of er reeds een technische oplossing bestaat die zich 
zelfstandig kan ontvouwen en of de rechtsbepaling van de technische vereisten ervan op dit 
moment nodig is. Duidelijke aansprakelijkheidsregels voor alle partijen in de keten voor het 
aanmaken van zegels zijn nuttiger.
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Amendement 88
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Elektronische zegels moeten dienen 
als bewijs dat een elektronisch document 
door een rechtspersoon is afgegeven, door 
zekerheid omtrent de oorsprong en 
integriteit van het document te garanderen.

(43) Elektronische zegels en/of stempels
moeten dienen als bewijs dat een 
elektronisch document door een 
rechtspersoon is afgegeven, door zekerheid 
omtrent de integriteit van het document te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Het wordt sterk aanbevolen om de term "stempel" aan de term "zegel" toe te voegen. De term 
"zegel" heeft namelijk al een vaste betekenis in de wetten van veel Europese lidstaten waar 
deze term wordt gebruikt in verband met de legalisatie van documenten door de overheid. Er 
zou grote verwarring onder juristen ontstaan als de term wordt ingevoerd voor 
privédocumenten.

Amendement 89
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Deze verordening is bedoeld om de 
bewaring van informatie op de lange 
termijn te waarborgen, dat wil zeggen de 
rechtsgeldigheid van elektronische 
handtekeningen en elektronische zegels 
gedurende lange perioden, waarbij 
gegarandeerd wordt dat zij gevalideerd 
kunnen worden ongeacht toekomstige 
technologische veranderingen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit kan technisch gezien worden bewerkstelligd door open normen te gebruiken die vrij 
beschikbaar zijn voor iedereen en de beginselen van achterwaartse compatibiliteit en 
interoperabiliteit in acht nemen. Wij zijn als wetgevers eenvoudigweg nog niet zo ver en 
moeten wachten tot de industrie stappen onderneemt. De industrie doet dit overigens al, dus 
wij hoeven mogelijk niet lang te wachten.

Amendement 90
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Aangezien bevoegde autoriteiten in 
de lidstaten momenteel verschillende 
formaten voor geavanceerde elektronische 
handtekeningen gebruiken om hun 
documenten elektronisch te ondertekenen, 
moet worden gewaarborgd dat ten minste 
een aantal formaten voor geavanceerde 
elektronische handtekeningen technisch 
ondersteund kunnen worden door de 
lidstaten, wanneer zij elektronisch 
ondertekende documenten ontvangen. Op 
vergelijkbare wijze is het nodig om, 
wanneer bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten gebruikmaken van geavanceerde 
elektronische zegels, te waarborgen dat zij 
ten minste een aantal formaten voor 
geavanceerde elektronische zegels 
ondersteunen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit voorstel beoogt de technologieën die in de verschillende lidstaten worden gebruikt voor 
handtekeningen en zegels interoperabel te maken. Daarnaast geeft het geen antwoord op de 
vraag hoeveel formaten voor zegels en handtekeningen er moeten worden opgenomen in de 
lijst van bevoegde autoriteiten.
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Amendement 91
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Aanvullend op het controleren van de 
authenticiteit van het door de 
rechtspersoon afgegeven document, 
kunnen elektronische zegels worden 
gebruikt om de authenticiteit van ieder 
digitaal bedrijfsmiddel van de 
rechtspersoon, bijvoorbeeld softwarecode 
of servers, te controleren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het verschil tussen zegels en handtekeningen mag niet te groot zijn. De industrie ontwikkelt 
deze mechanismen vaak naar gelang de behoefte eraan, binnen een passend kader.

Amendement 92
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om bepaalde technische aspecten 
van deze verordening op een flexibele en 
snelle manier aan te vullen, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatie; eisen die aan verleners van 
vertrouwensdiensten worden gesteld met 
betrekking tot veiligheidsmaatregelen; 
erkende onafhankelijke organen die 

Schrappen
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verantwoordelijk zijn voor het houden van 
audits van dienstverleners; 
vertrouwenslijsten; eisen met betrekking 
tot de veiligheidsniveaus van 
elektronische handtekeningen; eisen met 
betrekking tot de validering en bewaring 
van gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen; de 
organen die verantwoordelijk zijn voor de 
certificering van middelen voor het 
aanmaken van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen; de eisen 
met betrekking tot de veiligheidsniveaus 
van elektronische zegels en met 
betrekking tot gekwalificeerde certificaten 
voor elektronische zegels; en de 
interoperabiliteit tussen 
bezorgingsdiensten. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen.

Or. en

Motivering

Het is niet passend om gedetailleerde technische aspecten in deze verordening op te nemen en 
het is niet noodzakelijk om dat te bereiken wat politiek haalbaar is in de artikelen 3 tot en met 
7. Passende transparantiemechanismen voor markten en een functioneel onderscheid in 
markten voor verleners van vertrouwensdiensten kunnen ook beter niet worden behandeld 
buiten de artikelen 15 en 16 en de overwegingen. Bij normalisatiemechanismen moeten de 
normale procedures worden gevolgd voor normen voor overheidsaanbestedingen zoals deze 
al op Europees niveau bestaan.

Amendement 93
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om uniforme voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten 

(51) Om uniforme voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten 
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uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
aan de Commissie, in het bijzonder voor 
het specificeren van referentienummers 
voor standaarden waarvan het gebruik 
aanleiding zou zijn voor een vermoeden 
van overeenstemming met bepaalde eisen 
die zijn vastgesteld in deze verordening of 
gedefinieerd in gedelegeerde handelingen. 
Deze bevoegdheden moeten worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
aan de Commissie, in het bijzonder voor 
het specificeren van referentienummers 
voor standaarden waarvan het gebruik 
aanleiding zou zijn voor een vermoeden 
van overeenstemming met bepaalde eisen 
die zijn vastgesteld in deze verordening of 
gedefinieerd in gedelegeerde handelingen. 
Deze bevoegdheden moeten, na een 
transparante raadpleging van 
belanghebbenden, worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Amendement 94
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Om rechtszekerheid te waarborgen 
voor de marktdeelnemers die reeds van 
gekwalificeerde certificaten gebruikmaken 
in overeenstemming met Richtlijn 
1999/93/EG, moet een voldoende ruime 
overgangsperiode worden vastgesteld. Ook 
moet de Commissie voorzien worden van 
de middelen die nodig zijn om de 
uitvoeringshandelingen en gedelegeerde 
handelingen voor die datum vast te stellen.

(53) Om rechtszekerheid te waarborgen 
voor de marktdeelnemers die reeds van 
certificaten gebruikmaken in 
overeenstemming met Richtlijn 
1999/93/EG, moet een voldoende ruime 
overgangsperiode worden vastgesteld. Ook 
moet de Commissie voorzien worden van 
de middelen die nodig zijn om de 
uitvoeringshandelingen en gedelegeerde 
handelingen voor die datum vast te stellen.

Or. en
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Amendement 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 96
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

"Elektronische" lijkt overbodig.

Amendement 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening stelt de voorwaarden 
vast waaronder lidstaten elektronische 
identificatiemiddelen van natuurlijke 
personen en rechtspersonen die vallen 
onder een aangemeld stelsel voor 
elektronische identificatie erkennen en 
aanvaarden.

2. Deze verordening stelt de voorwaarden 
vast waaronder lidstaten elektronische 
authenticatie- of identificatiemiddelen 
voor natuurlijke personen en 
rechtspersonen die vallen onder een 
aangemeld stelsel voor elektronische 
authenticatie of identificatie erkennen en 
aanvaarden.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 98
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening stelt een rechtskader 
vast voor elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische documenten, 
diensten voor elektronische bezorging en 
website-authenticatie.

3. Deze verordening stelt een rechtskader 
vast voor bepaalde elektronische 
handtekeningen, bijbehorende 
vertrouwensdiensten en de authenticatie 
van bepaalde aspecten van 
netwerkdiensten.

Or. en

Amendement 99
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening stelt een rechtskader 
vast voor elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische documenten,
diensten voor elektronische bezorging en 
website-authenticatie.

3. Deze verordening stelt een rechtskader 
vast voor elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische documenten en
diensten voor elektronische bezorging.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot websites bestaan er al algemeen aanvaarde industrienormen die erkend 
worden door de consument. De toegevoegde waarde van gekwalificeerde certificaten voor 
websites is dan ook onduidelijk. Bovendien is het internet mondiaal van aard en gebruikers 
zouden geconfronteerd worden met websites die onder de Europese regelgeving vallen en met 
websites die daar niet onder vallen. Dit kan tot verwarring en onzekerheid leiden, niet in de 
laatste plaats omdat "niet-gekwalificeerde" websites niet noodzakelijkerwijs minder veilig zijn. 

Amendement 100
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het moet worden verduidelijkt dat ook het vrije verkeer van niet-gekwalificeerde diensten is 
toegestaan.
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Amendement 101
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Voor een regeling voor de particuliere sector moet in beginsel meldingsplicht bestaan als 
deze wordt erkend door een lidstaat.

Amendement 102
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 104
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op de verlening van elektronische 
vertrouwensdiensten die alleen voor 
interne doeleinden binnen een gesloten 
groep partijen worden verleend. Derde 
partijen die de geldigheid van een 
dergelijke vertrouwensdienst willen 
aanvechten, kunnen dit alleen al niet 
omdat de vertrouwensdienst niet voldoet 
aan de eisen van deze verordening.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering was onduidelijk en had kunnen betekenen dat het privaatrecht 
de keuzemogelijkheid biedt om zich te onttrekken aan de verordening. In plaats daarvan moet 
worden verduidelijkt dat deze diensten niet aan het publiek worden verleend en dat het om 
een beperkt aantal precies vermelde partijen gaat.
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Amendement 105
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Deze verordening is van toepassing op 
gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn of diensten verlenen in de 
Unie. Deze verordening is niet van 
toepassing op de verlening van 
elektronische vertrouwensdiensten op basis 
van vrijwillige overeenkomsten op grond 
van het privaatrecht die geen verband 
houden met de toegang tot publieke 
diensten.

Or. en

Amendement 106
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het begrip "vrijwillige overeenkomsten" is verwarrend, aangezien dit een begrip is dat in veel 
lidstaten in juridische zin niet bestaat. De werkingssfeer van de verordening moet zo breed 
mogelijk zijn; deze tekst zou een uitweg kunnen bevatten, omdat elk contract door de 
betrokken partijen zou kunnen worden gedefinieerd als een "vrijwillige overeenkomst". De 
wijziging strookt met de tekst van de bestaande richtlijn inzake e-handtekeningen 



PE510.784v01-00 40/183 AM\936276NL.doc

NL

(1999/93/EG).

Amendement 107
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd hun nationale 
soevereiniteit zorgen de lidstaten ervoor 
dat de door het nationale of Unierecht 
voorgeschreven vormen de 
rechtsgeldigheid van elektronische 
vertrouwensdiensten krachtens de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
vereisten niet aantasten.

Or. en

Amendement 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "elektronische identificatie": het
gebruik van persoonsidentificatiegegevens
in elektronische vorm die op 
ondubbelzinnige wijze een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon aanduiden;

(1) "elektronische identificatie": het proces
van elektronische authenticatie met 
behulp van identificatiegegevens in 
elektronische vorm die op ondubbelzinnige 
wijze een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon aanduiden, waarbij:

(a) de identificatiegegevens alleen door 
een afhankelijke partij voor de 
identificatie van de persoon kunnen 
worden gebruikt als aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan (voorwaardelijke 
elektronische identificatie) of
(b) de identificatiegegevens door de 
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afhankelijke partij kunnen worden 
gebruikt voor de identificatie van de 
persoon (onvoorwaardelijke elektronische 
identificatie);

Or. en

Amendement 109
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "elektronische identificatie": het 
gebruik van persoonsidentificatiegegevens 
in elektronische vorm die op 
ondubbelzinnige wijze een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon aanduiden;

(1) "elektronische identificatie": het 
gebruik van persoonsidentificatiegegevens 
in elektronische vorm die op 
ondubbelzinnige wijze of voor zover nodig 
voor het specifieke doel een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon aanduiden;

Or. en

Motivering

Het beginsel van gegevensminimalisering moet in dit voorstel worden verwerkt. Hoewel voor 
sommige diensten identificatie op ondubbelzinnige wijze vereist is, hoeven voor andere 
diensten niet alle gegevens te worden overgedragen. Een voorbeeld dat zich in de praktijk zou 
kunnen voordoen is een eenvoudige leeftijdscontrole waarvoor andere persoonsgegevens niet 
vereist zijn.

Amendement 110
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "elektronische identificatie": het gebruik 
van persoonsidentificatiegegevens in 
elektronische vorm die op ondubbelzinnige 

1) "elektronische identificatie": het gebruik 
van identificatiegegevens in elektronische 
vorm die op ondubbelzinnige wijze een 
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wijze een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon aanduiden;

natuurlijke persoon of rechtspersoon 
aanduiden;

Or. fr

Amendement 111
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "transactie": een sessie of contact 
tussen de persoon en een afhankelijke 
partij;

Or. en

Motivering

De definitie van een transactie is een absolute vereiste voor de volgende definities. Door de 
definitie te beperken tot een sessie wordt bijvoorbeeld een contractuele betrekking van 
langere duur met meerdere contacten tussen de partijen uitgesloten. De laatstgenoemde 
wordt als een relatie beschouwd en valt onder de onderstaande contextspecifieke 
elektronische authenticatie. Een sessie verwijst eerder naar de concentratieperiode van een 
persoon voor een specifieke taak, bijvoorbeeld het bezoeken van een bepaalde website.

Amendement 112
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) "onkoppelbare elektronische 
authenticatie": het gebruik van gegevens 
in elektronische vorm over attributen van 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
waarbij de verstrekte attributen en 
aanvullende beschikbare informatie het 
niet mogelijk maken om de transactie aan 
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een persoon of een andere transactie te 
koppelen;

Or. en

Motivering

In veel gevallen is het niet nodig een direct verband te leggen met een persoon en uit 
overwegingen met betrekking tot gegevensbescherming in het algemeen en het beginsel van 
gegevensminimalisering in het bijzonder is dit ongewenst of zelfs onregelmatig, artikel 6, lid 1, 
onder b) en c), van Richtlijn 95/46/EG. Bij een onlinedienst kan het bijvoorbeeld nodig zijn te 
weten dat een klant ouder is dan achttien jaar om zich ervan te verzekeren dat de klant 
toegang mag hebben tot een bepaalde dienst of bepaalde artikelen mag kopen, maar de naam, 
het adres en de exacte geboortedatum zijn niet nodig. In dit geval is anoniem bewijs van de 
benodigde persoonlijke attributen toereikend, waardoor de klant anoniem kan blijven.

Amendement 113
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) "contextspecifieke 
elektronische authenticatie": het gebruik 
van gegevens in elektronische vorm over 
attributen van een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon waarbij de verstrekte 
attributen het mogelijk maken de 
elektronische authenticatie van dezelfde 
persoon in dezelfde context bij een 
eerdere transactie te verifiëren; 

Or. en

Motivering

For many use cases establishing a direct link to a person is unnecessary and under data 
protection considerations in general and the data minimisation principle in particular 
undesired or even non-compliant, Art. 6 (1)(b) and (c) of Directive 95/46/EC.For instance –
an online service may need to know that a customer is over 18 years old, but not the name, 
address or exact birth date, in order to ascertain that the customer may access a particular 
service or order particular goods. In this case an anonymous proof of the necessary personal 
attributes is sufficient, allowing the customer to remain anonymous.
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Amendement 114
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "elektronisch identificatiemiddel": een 
materiële of immateriële eenheid die 
gegevens bevat als bedoeld in punt 1 van 
dit artikel en die gebruikt wordt voor de 
onlinetoegang tot diensten als bedoeld in 
artikel 5;

(2) "elektronisch authenticatiemiddel": een 
materiële of immateriële eenheid die 
gegevens bevat als bedoeld in punt 1 bis
van dit artikel en die gebruikt wordt voor 
de onlinetoegang tot diensten als bedoeld 
in artikel 5;
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Deze wijziging volgt op de invoering van het begrip authenticatie als het algemenere proces 
met identificatie als de specifieke vorm met identificatiegegevens.

Amendement 115
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "stelsel voor elektronische 
identificatie": een systeem voor 
elektronische identificatie waarbinnen 
elektronische identificatiemiddelen
worden uitgegeven aan de in punt 1 van dit 
artikel bedoelde personen;

(3) "stelsel voor elektronische 
authenticatie": een systeem voor 
elektronische authenticatie waarbinnen 
elektronische authenticatiemiddelen
worden uitgegeven aan de in punt 1 van dit 
artikel bedoelde personen;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
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amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Deze wijziging volgt op de invoering van het begrip authenticatie als het algemenere proces 
met identificatie als de specifieke vorm met identificatiegegevens.

Amendement 116
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "authenticatie": een elektronisch 
proces dat de validering van de 
elektronische identificatie van een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon 
mogelijk maakt; of van de oorsprong en 
integriteit van elektronische gegevens;

(4) "elektronische validering": een 
elektronisch proces dat de validering van 
de elektronische authenticatie van een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon 
mogelijk maakt; of van de oorsprong en 
integriteit van elektronische gegevens;

Or. en

Motivering

Voor de inachtneming van de in de wetenschap en de literatuur gevestigde terminologie om 
onderscheid te maken tussen elektronische authenticatie en identificatie (zie artikel 3, de 
leden 1 bis, 1 ter en 1 quater hierboven) is in het proces ter vaststelling van de geldigheid van 
de verstrekte attributen een andere term dan authenticatie vereist. In overeenstemming met de 
bestaande formulering van artikel 6, lid 1, onder d), is gekozen voor elektronische validering.

Amendement 117
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "identificatiegegevens": iedere 
combinatie van attributen waarmee één 
enkele persoon wordt gespecificeerd, 
bijvoorbeeld de combinatie van naam en 
woonadres of naam en geboortedatum of 
alle informatie die daartoe leidt, 
bijvoorbeeld een paspoortnummer of een 
uniek persoonsnummer;

Or. en

Motivering

In deze definitie worden identificatiegegevens op functionele wijze beschreven. Een 
uitgebreide lijst van attributen is met opzet weggelaten, aangezien de lidstaten van mening 
kunnen verschillen over de attributen die verplicht zijn voor duidelijke en ondubbelzinnige 
identificatie.

Amendement 118
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) "uitgever": een entiteit die de 
geldigheid van een of meer attributen van 
een persoon garandeert door een 
elektronisch identificatiemiddel aan een 
houder uit te geven;

Or. en

Motivering

Deze definitie is noodzakelijk om de vereisten inzake gegevensbescherming rechtstreeks tot de 
uitgevers te richten, zie artikel 4 bis hieronder.
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Amendement 119
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) "valideringsdienst": de entiteit 
die verantwoordelijk is voor een door een 
aanmeldende lidstaat gewaarborgde 
authenticatiemogelijkheid overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, onder d);

Or. en

Motivering

Deze definitie is noodzakelijk om de vereisten inzake gegevensbescherming rechtstreeks tot de 
valideringsdiensten te richten, zie artikel 4 bis hieronder.

Amendement 120
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) "houder": een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon aan wie een 
elektronisch authenticatiemiddel wordt 
uitgegeven;

Or. en

Motivering

Deze definitie ontbrak.

Amendement 121
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) "afhankelijke partij": een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon voor 
wie de houder van een elektronisch 
authenticatiemiddel attributen verifieert;

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt in artikel 1, onder d), reeds naar afhankelijke partijen verwezen, zonder 
dat was voorzien in een goede definitie.

Amendement 122
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het is onmogelijk voor de 
ondertekenaar om de transactie van het 
ondertekenen verkeerd te begrijpen en om 
tegen zijn wil in de toegang tot zijn 
ondertekening bekend te maken aan een 
derde partij; en

Or. en

Amendement 123
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

het aanmaken van elektronische 
handtekeningen die de ondertekenaar met 
een hoog vertrouwensniveau kan 
gebruiken; en

Or. fr

Motivering

De schrapping van het zinsdeel "onder zijn uitsluitende controle" lijkt nodig om het middel 
flexibeler te maken aangezien dit de ondertekenaar de mogelijkheid geeft de ondertekening te 
delegeren aan een gemachtigde.

Amendement 124
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 125
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "certificaat": een elektronische 
attestering die elektronische 
handtekeningen- of 
zegelvalideringsgegevens van een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon koppelt 
aan het certificaat en bevestigt dat die 
gegevens en die persoon bij elkaar horen;

10) "certificaat": een elektronische 
attestering die de valideringsgegevens van 
een handtekening van een natuurlijk 
persoon of die van een elektronische zegel 
van een rechtspersoon koppelt aan het 
certificaat en bevestigt dat die gegevens en 
die persoon bij elkaar horen;

Or. fr

Motivering

Louter redactionele wijziging.

Amendement 126
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen": een 
attestering die wordt gebruikt om 
elektronische handtekeningen te 
ondersteunen, is afgegeven door een 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten en voldoet aan de 
eisen van bijlage I;

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.
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Amendement 127
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "vertrouwensdienst": iedere 
elektronische dienst bestaande uit het 
aanmaken, verifiëren, valideren, hanteren 
en bewaren van elektronische 
handtekeningen, elektronische zegels, 
elektronische tijdstempels, elektronische 
documenten, elektronische 
bezorgingsdiensten, website-authenticatie 
en elektronische certificaten, met inbegrip 
van certificaten voor elektronische 
handtekeningen en voor elektronische 
zegels;

(12) "vertrouwensdienst": iedere 
elektronische dienst bestaande uit het 
aanmaken, verifiëren, valideren, hanteren 
en bewaren van elektronische 
handtekeningen, elektronische zegels, 
elektronische tijdstempels, elektronische 
documenten, elektronische 
bezorgingsdiensten of elektronische 
certificaten, met inbegrip van certificaten 
voor elektronische handtekeningen en voor 
elektronische zegels;

Or. en

Motivering

Website-authenticatie moet buiten de werkingssfeer van deze verordening vallen. Voorts dient 
de lijst niet cumulatief te zijn.

Amendement 128
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "gekwalificeerde 
vertrouwensdienst": een 
vertrouwensdienst die voldoet aan de 
toepasselijke eisen in deze verordening;

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)
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Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 129
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "verlener van vertrouwensdiensten": 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die een of meer vertrouwensdiensten 
verleent;

(14) "verlener van vertrouwensdiensten": 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die een of meer vertrouwensdiensten 
verleent zoals vastgelegd in deze 
verordening;

Or. en

Motivering

Hiermee wordt dubbelzinnigheid aangaande vertrouwensdiensten in bijvoorbeeld de 
financiële sector weggenomen.

Amendement 130
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten": een verlener van 
vertrouwensdiensten die voldoet aan de in 
deze verordening vastgestelde eisen;

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)
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Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 131
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "gekwalificeerd middel voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen": een middel voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen dat voldoet aan de eisen 
van bijlage II;

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 132
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) "geavanceerd elektronisch zegel": 
een elektronisch zegel dat voldoet aan de 
volgende eisen:

Schrappen
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(a) het is op unieke wijze aan de 
aanmaker van het zegel verbonden;
(b) het maakt het mogelijk de aanmaker 
van het zegel te identificeren;
(c) het komt tot stand met gebruikmaking 
van gegevens voor het aanmaken van 
elektronische zegels die de aanmaker van 
het zegel met een hoog vertrouwensniveau 
onder zijn controle kan gebruiken voor 
het aanmaken van elektronische zegels; 
en
(d) het is op zodanige wijze aan de 
gegevens waarop zij betrekking heeft 
verbonden, dat elke wijziging achteraf van 
de gegevens kan worden opgespoord;

Or. en

Motivering

Het lijkt alsof het elektronische zegel door de Europese Commissie aan deze verordening is 
toegevoegd om op rechtsgeldige wijze een soort authenticatie voor rechtspersonen te creëren 
die niet bestaat. De vraag is of er reeds een technische oplossing bestaat die zich zelfstandig 
kan ontvouwen en of de rechtsbepaling van de technische vereisten ervan op dit moment 
nodig is.

Amendement 133
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
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amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 134
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) "gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische zegels": een attestering die 
wordt gebruikt om een elektronisch zegel 
te ondersteunen, is afgegeven door een
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten en voldoet aan de 
eisen van bijlage III;

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 135
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) "gekwalificeerde elektronische 
tijdstempel": een elektronische tijdstempel 
die voldoet aan de artikel 33 vastgestelde 
eisen;

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 136
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) "gekwalificeerde dienst voor 
elektronische bezorging": een dienst voor 
elektronische bezorging die voldoet aan de 
in artikel 36 vastgestelde eisen;

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.



AM\936276NL.doc 57/183 PE510.784v01-00

NL

Amendement 137
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) "gekwalificeerd certificaat voor 
website-authenticatie": een attestering die 
het mogelijk maakt om de authenticiteit 
van een website vast te stellen en die de 
website verbindt aan de persoon aan wie 
het certificaat is afgegeven, dat is 
afgegeven door een gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten en 
voldoet aan de eisen in bijlage IV;

Schrappen

Or. en

Motivering

De toegevoegde waarde van gekwalificeerde website-authenticatie is niet duidelijk.

Amendement 138
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) "gekwalificeerd certificaat voor 
website-authenticatie": een attestering die 
het mogelijk maakt om de authenticiteit 
van een website vast te stellen en die de 
website verbindt aan de persoon aan wie 
het certificaat is afgegeven, dat is 
afgegeven door een gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten en 
voldoet aan de eisen in bijlage IV;

Schrappen

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
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gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 139
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) "gekwalificeerd certificaat voor 
website-authenticatie": een attestering die 
het mogelijk maakt om de authenticiteit 
van een website vast te stellen en die de 
website verbindt aan de persoon aan wie 
het certificaat is afgegeven, dat is 
afgegeven door een gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten en 
voldoet aan de eisen in bijlage IV;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. ro

Amendement 140
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Gegevensverwerking- en bescherming

1. Verleners van vertrouwensdiensten,
uitgevers, valideringsdiensten, 
afhankelijke partijen en toezichthoudende 
organen waarborgen bij het verwerken 
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van persoonsgegevens de eerlijke en 
rechtmatige verwerking overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG.
2. Verleners van vertrouwensdiensten, 
uitgevers en valideringsdiensten 
verwerken persoonsgegevens 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG. 
Dergelijke verwerking is strikt beperkt tot 
het minimum aan gegevens dat nodig is 
om een e-ID of certificaat af te geven of te 
beheren, om een elektronische 
authenticatie te valideren of om een 
gerelateerde vertrouwensdienst te 
verlenen.
3. Verleners van vertrouwensdiensten, 
uitgevers en valideringsdiensten 
garanderen de geheimhouding en 
integriteit van gegevens die verbonden 
zijn aan een persoon aan wie de e-ID 
wordt uitgereikt of de dienst wordt 
verleend.
4. Onverminderd de rechtsgevolgen van 
pseudoniemen in het nationale recht, 
mogen de lidstaten niet verhinderen dat 
uitgevers op middelen voor elektronische 
authenticatie een pseudoniem vermelden 
in plaats van of naast de werkelijke naam 
van de houder of dat verleners van 
vertrouwensdiensten op certificaten voor 
elektronische handtekeningen een 
pseudoniem vermelden in plaats van de 
werkelijke naam van de ondertekenaar.
5. Valideringsdiensten mogen geen 
gegevens inzamelen of behouden die niet 
noodzakelijk zijn voor het validatieproces. 
Valideringsdiensten mogen geen profielen 
opstellen van ondertekenaars, 
afhankelijke partijen of andere klanten. 
Om fraude of indringing op te sporen 
mogen er logboeken worden bijgehouden 
gedurende maximaal 90 dagen.

Or. en



PE510.784v01-00 60/183 AM\936276NL.doc

NL

Motivering

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.

Amendement 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Wederzijdse erkenning en aanvaarding Wederzijdse erkenning

Or. en

Amendement 142
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Wanneer een elektronische identificatie
met gebruikmaking van een elektronisch 
identificatiemiddel en authenticatie vereist 
is op grond van nationale wetgeving of 
gangbare bestuursrechterlijke praktijk om 
onlinetoegang te krijgen tot een dienst, 
moet ieder elektronisch identificatiemiddel
dat afgegeven is in een andere lidstaat en 
dat valt onder een stelsel dat is opgenomen 

1. Wanneer een elektronische authenticatie
met gebruikmaking van een elektronisch 
authenticatiemiddel vereist is op grond 
van nationale wetgeving of gangbare 
bestuursrechterlijke praktijk om 
onlinetoegang te krijgen tot een dienst, 
moet ieder aangemeld elektronisch 
authenticatiemiddel van hetzelfde of een 
hoger veiligheidsniveau dat afgegeven is 
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in de door de Commissie gepubliceerde 
lijst overeenkomstig de procedure als 
bedoeld in artikel 7 worden erkend en 
aanvaard ten behoeve van het verkrijgen 
van toegang tot deze dienst.

in een andere lidstaat worden erkend op 
grond van nationale wetgeving of 
gangbare bestuursrechterlijke praktijk ten 
behoeve van het verkrijgen van 
onlinetoegang tot een dienst uit dezelfde 
sector. Bovendien moet ieder elektronisch 
authenticatiemiddel dat afgegeven is in 
een andere lidstaat en dat valt onder een 
stelsel dat is opgenomen in de door de 
Commissie gepubliceerde lijst 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 7 worden erkend en aanvaard ten 
behoeve van het verkrijgen van toegang tot 
deze dienst.

2. Een lidstaat mag de erkenning en 
aanvaarding van een aangemeld 
elektronisch authenticatiemiddel 
beperken tot een specifieke sector of 
specifieke sectoren.
3. Wanneer de veiligheid in het gedrang 
komt, bijvoorbeeld wanneer er certificaten 
werden afgegeven aan bedriegers of 
wanneer er een technisch zwak punt in 
het mechanisme werd vastgesteld, mag 
een lidstaat de erkenning en aanvaarding 
van een elektronisch authenticatiemiddel 
intrekken.

Or. en

Motivering

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 
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 
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other customers – as in the Diginotar case.

Amendement 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een elektronische identificatie 
met gebruikmaking van een elektronisch 
identificatiemiddel en authenticatie vereist 
is op grond van EU- of nationale 
wetgeving of gangbare bestuursrechterlijke 
praktijk om onlinetoegang te krijgen tot 
een dienst in een bepaalde lidstaat of EU-
instelling, moet ieder elektronisch 
identificatiemiddel dat afgegeven is in een 
andere lidstaat of door de EU-instelling en 
dat valt onder een stelsel dat is opgenomen 
in de door de Commissie gepubliceerde 
lijst overeenkomstig artikel 7 worden 
erkend door de eerste lidstaat of EU-
instelling ten behoeve van het verkrijgen 
van onlinetoegang tot deze dienst ten 
laatste zes maanden nadat deze lijst, 
inclusief het stelsel, werd gepubliceerd.

Or. en

Amendement 144
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Wanneer een elektronische identificatie 
met gebruikmaking van een elektronisch 
identificatiemiddel en authenticatie vereist 
is op grond van nationale wetgeving of 

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

gangbare bestuursrechterlijke praktijk om 
onlinetoegang te krijgen tot een publieke
dienst in een bepaalde lidstaat, moet het
elektronisch identificatiemiddel dat 
afgegeven is in een andere lidstaat onder 
een stelsel dat is opgenomen in de door de 
Commissie gepubliceerde lijst 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 7 in de eerste lidstaat worden 
erkend ten behoeve van het verkrijgen van 
onlinetoegang tot deze dienst, op 
voorwaarde dat het niveau van 
identiteitsbeveiliging van het elektronisch 
identificatiemiddel gelijk aan of hoger is 
dan het vereiste niveau van 
identiteitsbeveiliging om onlinetoegang te 
krijgen tot deze dienst in de eerste lidstaat.

Or. en

Amendement 145
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een elektronische identificatie 
met gebruikmaking van een elektronisch 
identificatiemiddel en authenticatie vereist 
is op grond van nationale wetgeving of 
gangbare bestuursrechterlijke praktijk om 
onlinetoegang te krijgen tot een dienst, 
moeten elektronische
identificatiemiddelen van hetzelfde of een 
hoger veiligheidsniveau die afgegeven zijn
in een andere lidstaat en die
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 7 worden aangemeld, binnen de 
6 maanden nadat de Commissie de lijst 
met aangemelde stelsels heeft 
gepubliceerd, worden erkend ten behoeve 
van het verkrijgen van onlinetoegang tot 
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deze dienst.

Or. en

Motivering

De tekst wordt verduidelijkt en "aanvaard" wordt geschrapt, omdat het niet duidelijk is wat 
juridisch gezien het verschil is tussen aanvaard en erkend en of dit woord eigenlijk wel 
noodzakelijk is. Bovendien moet het tijdskader worden gepreciseerd binnen hetwelk de 
lidstaten de noodzakelijke stappen dienen te zetten om andere identificatiestelsels te erkennen 
nadat die werden aangemeld en vervolgens gepubliceerd. Het moet wel gaan om stelsels van 
hetzelfde of een hoger veiligheidsniveau om te vermijden dat iedereen kiest voor de 
makkelijkste procedure.

Amendement 146
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1 is enkel van toepassing op specifieke 
grensoverschrijdende publieke diensten. 
De Commissie stelt door middel van een 
uitvoeringshandeling een lijst op van deze 
grensoverschrijdende diensten. Deze 
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 148
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alinea 1 is enkel van toepassing op 
specifieke grensoverschrijdende publieke 
diensten. De Commissie stelt door middel 
van een uitvoeringshandeling een lijst op 
van deze grensoverschrijdende diensten. 
Deze uitvoeringshandeling houdt 
rekening met de besluiten van artikel 8 en 
wordt vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig hun nationale recht 
mogen de lidstaten hun eigen 
identificatiesystemen voor onlinediensten 
die geen deel uitmaken van de in de 
tweede alinea aangehaalde lijst 
handhaven en gebruiken.

Or. en

Amendement 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig het nationale recht mag 
een lidstaat vrijwillig elektronische 
identificatiesystemen aanbieden aan 
burgers van een andere lidstaat.

Or. en

Amendement 151
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voorwaarden voor de aanmelding van 
stelsels voor elektronische identificatie

Voorwaarden voor de aanmelding van 
stelsels voor elektronische authenticatie of
identificatie

Or. en
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Amendement 152
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Stelsels voor elektronische identificatie 
komen in aanmerking voor aanmelding 
overeenkomstig artikel 7, indien aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

1. Stelsels voor elektronische authenticatie 
of identificatie komen in aanmerking voor 
aanmelding overeenkomstig artikel 7, 
indien aan alle onderstaande voorwaarden 
is voldaan:

Or. en

Amendement 153
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Stelsels voor elektronische identificatie 
komen in aanmerking voor aanmelding 
overeenkomstig artikel 7, indien aan alle 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

1. Een stelsel voor elektronische 
identificatie komt in aanmerking voor 
aanmelding overeenkomstig artikel 7, 
indien aan alle onderstaande voorwaarden 
is voldaan:

Or. en

Amendement 154
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de elektronische identificatiemiddelen 
zijn afgegeven door, namens of onder de 
verantwoordelijkheid van de aanmeldende 
lidstaat;

(a) de elektronische identificatiemiddelen 
zijn erkend door of afgegeven door of 
namens de aanmeldende lidstaat;

Or. en

Motivering

Een stelsel van de particuliere sector moet in principe ook kunnen worden aangemeld indien 
het door een lidstaat wordt erkend.

Amendement 155
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de elektronische identificatiemiddelen 
zijn afgegeven door, namens of onder de 
verantwoordelijkheid van de aanmeldende 
lidstaat;

(a) de elektronische identificatiemiddelen 
zijn afgegeven:

Or. en

Amendement 156
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de elektronische identificatiemiddelen 
zijn afgegeven door, namens of onder de 
verantwoordelijkheid van de aanmeldende 
lidstaat;

(a) de elektronische authenticatie- of
identificatiemiddelen zijn afgegeven door, 
namens of onder de verantwoordelijkheid 
van de aanmeldende lidstaat;
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Or. en

Amendement 157
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de elektronische identificatiemiddelen 
zijn afgegeven door, namens of onder de 
verantwoordelijkheid van de aanmeldende 
lidstaat;

(a) de elektronische identificatiemiddelen 
zijn afgegeven:

(i) door de aanmeldende lidstaat,
(ii) onder een mandaat van de 
aanmeldende lidstaat, of
(iii) onafhankelijk van de aanmeldende 
lidstaat, maar worden wel erkend door die 
lidstaat;

Or. en

Amendement 158
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de elektronische 
identificatiemiddelen zijn in de 
aanmeldende lidstaat bij wet erkend als 
een officieel document en nationaal 
identificatiemiddel;

Or. en
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Amendement 159
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de elektronische identificatiemiddelen 
kunnen worden gebruikt om toegang te 
verkrijgen tot ten minste overheidsdiensten
waarvoor elektronische identificatie vereist 
is in de aanmeldende lidstaat;

(b) de elektronische identificatiemiddelen 
uit hoofde van dat stelsel kunnen worden 
gebruikt om toegang te verkrijgen tot ten 
minste één door een overheidsorgaan 
geleverde dienst waarvoor elektronische 
identificatie vereist is in de aanmeldende 
lidstaat;

Or. en

Amendement 160
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de elektronische identificatiemiddelen 
kunnen worden gebruikt om toegang te 
verkrijgen tot ten minste overheidsdiensten 
waarvoor elektronische identificatie vereist 
is in de aanmeldende lidstaat;

(b) de elektronische authenticatie- of
identificatiemiddelen kunnen worden 
gebruikt om toegang te verkrijgen tot ten 
minste overheidsdiensten waarvoor 
elektronische identificatie vereist is in de 
aanmeldende lidstaat;

Or. en

Amendement 161
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het elektronische 
identificatiestelsel voldoet aan de 
voorwaarden van het in artikel 8 
beschreven operabiliteitsmodel,

Or. en

Amendement 162
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aanmeldende lidstaat waarborgt dat 
de persoonsidentificatiegegevens op 
ondubbelzinnige wijze worden gekoppeld 
aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
als bedoeld in artikel 3, punt 1;

(c) de aanmeldende lidstaat waarborgt dat 
de persoonsidentificatiegegevens op 
voldoende veilige wijze voor het niveau 
van identiteitsbeveiliging in kwestie 
worden gekoppeld aan de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon als bedoeld in 
punt 1 van artikel 3 op het moment dat het 
elektronisch identificatiemiddel uit hoofde 
van dat stelsel wordt afgegeven;

Or. en

Amendement 163
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aanmeldende lidstaat waarborgt dat 
de persoonsidentificatiegegevens op 
ondubbelzinnige wijze worden gekoppeld 
aan de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon als bedoeld in artikel 3, punt 

(c) de aanmeldende lidstaat waarborgt dat 
er een mechanisme voorhanden is om na 
te gaan of de authenticatiegegevens het 
gewenste legitimatiebewijs van de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon op 
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1; ondubbelzinnige wijze verifiëren als 
bedoeld in artikel 3, punt 1;

Or. en

Amendement 164
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aanmeldende lidstaat waarborgt dat 
de persoonsidentificatiegegevens op 
ondubbelzinnige wijze worden gekoppeld 
aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
als bedoeld in artikel 3, punt 1;

(c) de aanmeldende lidstaat waarborgt dat 
de persoonsidentificatiegegevens ofwel op 
ondubbelzinnige wijze ofwel in die mate 
die voor het specifieke doel noodzakelijk 
is worden gekoppeld aan de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon als bedoeld in 
artikel 3, punt 1;

Or. en

Motivering

Het beginsel van gegevensminimalisering moet in dit voorstel worden geïntegreerd. Voor 
sommige diensten is een ondubbelzinnige identificatie nodig, terwijl voor andere diensten niet 
alle gegevens hoeven te worden overgedragen. Een praktisch voorbeeld hiervan is een 
eenvoudige leeftijdscontrole waarvoor er geen andere persoonsgegevens nodig zijn.

Amendement 165
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de partij die het elektronisch 
identificatiemiddel uit hoofde van dat 
stelsel afgeeft, waarborgt dat de onder c) 
bedoelde persoonsidentificatiegegevens op 
voldoende veilige wijze voor het niveau 
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van identiteitsbeveiliging in kwestie 
worden gekoppeld aan het elektronisch 
identificatiemiddel op het moment dat het 
elektronisch identificatiemiddel wordt 
afgegeven;

Or. en

Amendement 166
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van een gratis 
authenticatiemogelijkheid. De 
aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van online end-to-end 
authenticatiediensten, die op basis van 
open normen beschikbaar zijn en die door
afhankelijke partijen gebruikt kunnen 
worden om de ontvangen elektronische 
persoonsauthenticatie- of
persoonsidentificatiegegevens te valideren.
De lidstaten leveren een inspanning om 
onkoppelbare elektronische authenticatie 
mogelijk te maken. Hiervoor moeten de 
lidstaten ofwel een online-
authenticatiemogelijkheid voorzien ofwel 
moeten zij alle nodige specificaties en 
referentie-implementaties verschaffen 
zodat afhankelijke partijen met een 
evenredige inspanning een elektronische 
authenticatie of een elektronische 
identificatie kunnen verifiëren.

Wanneer een lidstaat vaststelt dat er 
inbreuk wordt gepleegd op een aangemeld
stelsel voor identificatie of een 
aangemelde authenticatiemogelijkheid of 
dat de integriteit ervan deels wordt 
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geschonden, stelt de lidstaat de Commissie 
en alle andere lidstaten onmiddellijk 
overeenkomstig artikel 7 op de hoogte van 
deze veiligheidsinbreuk, ongeacht of het 
stelsel of de mogelijkheid in kwestie onder 
de verantwoordelijkheid van de lidstaat 
zelf of de verantwoordelijkheid van een 
andere lidstaat wordt beheerd. De 
lidstaten moeten het gebruik van het 
aangemelde stelsel of de 
authenticatiemogelijkheid of de delen 
waarvan de integriteit geschonden is 
opschorten of intrekken; andere betrokken 
partijen zullen overeenkomstig de in 
artikel 15, lid 2, uiteengezette 
verplichtingen op de hoogte worden 
gesteld.

Or. en

Motivering

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 
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.

Amendement 167
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van een online-
authenticatiemogelijkheid, op ieder 
moment en gratis, zodat iedere 
afhankelijke partij die buiten het 
grondgebied van die lidstaat is gevestigd,
de ontvangen elektronische 
persoonsidentificatiegegevens kan 
valideren; Dergelijke authenticatie wordt 
gratis aangeboden wanneer er toegang 
wordt verkregen tot een onlinedienst van 
een overheidsorgaan. De lidstaten mogen 
geen onrechtmatige specifieke technische 
eisen opleggen aan afhankelijke partijen 
die buiten hun grondgebied gevestigd zijn 
en die een dergelijke authenticatie willen 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 168
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van een online-
authenticatiemogelijkheid, op ieder 
moment en gratis, zodat iedere 
afhankelijke partij de ontvangen 
elektronische 

(d) de aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van een online-
authenticatiemogelijkheid, op ieder 
moment en in het geval van toegang tot 
een publieke dienst gratis, zodat iedere 
afhankelijke partij buiten het grondgebied 
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persoonsidentificatiegegevens kan 
valideren; de lidstaten mogen geen 
specifieke technische eisen opleggen aan 
afhankelijke partijen die buiten hun 
grondgebied gevestigd zijn en die een 
dergelijke authenticatie willen uitvoeren. 
Wanneer er inbreuk wordt gepleegd op het 
aangemelde stelsel voor identificatie of de 
authenticatiemogelijkheid of wanneer de 
integriteit ervan deels wordt geschonden, 
moeten de lidstaten onverwijld het 
aangemelde stelsel of de 
authenticatiemogelijkheid of de delen 
waarvan de integriteit geschonden is 
opschorten of intrekken en de andere 
lidstaten en de Commissie overeenkomstig 
artikel 7 op de hoogte stellen;

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

Or. en

Motivering

Publieke diensten dienen gratis te zijn, maar er is niets wat partijen bij een louter particuliere 
transactie verhindert een vergoeding af te spreken. Hoewel interoperabiliteit centraal staat in 
de Verordening, moeten de lidstaten nog steeds de mogelijkheid krijgen bepaalde technische 
eisen op te leggen wanneer deze de kern vormen van hun stelsel en in het bijzonder wanneer 
ze essentiële veiligheidsaspecten betreffen.

Amendement 169
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de aanmeldende lidstaat waarborgt 
de beschikbaarheid van een online-
authenticatie zodat iedere afhankelijke 
partij die buiten het grondgebied van die 
lidstaat is gevestigd, de ontvangen 
elektronische 
persoonsidentificatiegegevens kan 
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valideren. Dergelijke authenticatie wordt 
gratis aangeboden wanneer er toegang 
wordt verkregen tot een onlinedienst van 
een overheidsorgaan. De lidstaten mogen 
geen onrechtmatige specifieke technische 
eisen opleggen aan afhankelijke partijen 
die een dergelijke authenticatie willen 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 170
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) valideringsdiensten moeten naar 
keuze van de houder een getekend of 
bezegeld bewijs van de door de houder 
gekozen attributen uitreiken.
In het geval van een anonieme 
authenticatie mag het verstrekte bewijs 
niet kunnen worden gekoppeld aan de 
houder, aan een ander bewijs of verstrekte 
persoonlijke attributen.
In het geval van contextspecifieke 
elektronische authenticatie is koppeling 
enkel binnen die specifieke context 
toegestaan;

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 171
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de onder d) genoemde 
valideringsdiensten eerbiedigen het 
beginsel van gegevensminimalisering en 
mogen enkel gegevens inzamelen en 
behouden voor het uitvoeren van de 
validatie. Valideringsdiensten mogen geen 
profielen opstellen van ondertekenaars, 
afhankelijke partijen of andere klanten;

Or. en

Amendement 172
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de aanmeldende lidstaat stelt zich 
aansprakelijk voor:

(e) de aanmeldende lidstaat garandeert:

Or. en
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Motivering

De aansprakelijkheid van de lidstaten moet afzonderlijk worden behandeld. Zie onderstaande 
amendementen.

Amendement 173
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ondubbelzinnige koppeling van de 
persoonsidentificatiegegevens als bedoeld 
onder c), en

(i) dat de voor het elektronische 
identificatiemiddel verstrekte gegevens op
ondubbelzinnige wijze de attributen van 
een enkele natuurlijke persoon of 
rechtspersoon verifiëren, en

Or. en

Amendement 174
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ondubbelzinnige koppeling van de 
persoonsidentificatiegegevens als bedoeld 
onder c), en

(i) de koppeling van de 
persoonsidentificatiegegevens als bedoeld 
onder c), en

Or. en

Motivering

De koppeling hoeft niet in alle gevallen ondubbelzinnig te zijn. Zie bovenstaande 
amendementen.
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Amendement 175
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De aanmeldende lidstaten mogen 
een stelsel voor elektronische identificatie 
van een in een derde land gevestigde 
certificatiedienstverlener alleen 
aanmelden als die dienstverlener aan alle 
vereisten van deze richtlijn voldoet.

Or. en

Amendement 176
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die een stelsel voor 
elektronische identificatie aanmelden, doen 
de Commissie onverwijld de volgende 
informatie en eventuele latere wijzigingen 
daarvan toekomen:

1. Lidstaten die een stelsel voor 
elektronische authenticatie of identificatie 
aanmelden, doen de Commissie onverwijld 
de volgende informatie en eventuele latere 
wijzigingen daarvan toekomen:

Or. en

Amendement 177
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 178
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 179
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 180
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de autoriteiten die verantwoordelijk zijn 
voor het aangemelde stelsel voor 
elektronische identificatie;

(b) de autoriteiten die verantwoordelijk zijn 
voor het aangemelde stelsel voor 
elektronische authenticatie of identificatie;

Or. en

Amendement 181
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor het aangemelde stelsel voor 
elektronische identificatie;

(b) de autoriteit(en) die verantwoordelijk 
is (zijn) voor het aangemelde stelsel voor 
elektronische identificatie;

Or. en

Amendement 182
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) informatie over de entiteit(en) die de 
verificatie van de 
persoonsidentificatiegegevens beheert 
(beheren);

Or. en

Amendement 183
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) informatie over wie de registratie van 
de passende attributen beheert;

Or. en

Amendement 184
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) informatie over de entiteit die de 
registratie van de 
persoonsidentificatiegegevens beheert;

Or. en

Motivering

Wijziging om het beginsel van gegevensminimalisering te introduceren. Bovendien moet de 
tekst verduidelijkt worden aangezien het eerder de entiteit is, en niet de eigenlijke persoon, 
die in deze context relevant is.

Amendement 185
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een beschrijving van de manier 
waarop aan de in artikel 8 vermelde eisen 
van het interoperabiliteitskader wordt 
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voldaan;

Or. en

Amendement 186
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een beschrijving van de 
authenticatiemogelijkheid;

(d) een beschrijving van de 
authenticatiemogelijkheid en alle 
technische eisen die aan afhankelijke 
partijen worden opgelegd;

Or. en

Amendement 187
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een beschrijving van de 
authenticatiemogelijkheid;

(d) een beschrijving van de 
authenticatiemogelijkheid als bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder d);

Or. en

Amendement 188
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) regelingen voor de opschorting of 
intrekking van het aangemelde 
identificatiestelsel of de 
authenticatiemogelijkheid of de delen 
waarvan de integriteit is geschonden in 
kwestie.

(e) regelingen voor de opschorting of 
intrekking van het aangemelde 
authenticatiestelsel of de delen waarvan de 
integriteit is geschonden in kwestie.

Or. en

Amendement 189
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) verifieerbare garanties op een 
veiligheidsaudit van de elektronische 
identificatie overeenkomstig de in artikel 
16, lid 1, uiteengezette eisen.

Or. en

(Zie amendementen op artikel 8, lid 2, en artikel 16, lid 1.)

Motivering

Deze wijziging heeft tot doel te garanderen dat alle aangemelde stelsels daadwerkelijk aan 
een onafhankelijke audit door een derde partij worden onderworpen. Zie ook amendementen 
op artikel 8, lid 2, en artikel 16, lid 1.

Amendement 190
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zes maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
de lijst bekend van de stelsels voor 
elektronische identificatie die zijn 
aangemeld overeenkomstig lid 1 alsmede 
de basisinformatie in verband hiermee.

2. Zes maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening maakt de Commissie 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie, alsook op een publiek toegankelijke 
website de lijst bekend van de stelsels voor 
elektronische identificatie die zijn 
aangemeld overeenkomstig lid 1 alsmede 
de basisinformatie in verband hiermee.

Or. en

Motivering

Een website is waarschijnlijk gebruiksvriendelijker.

Amendement 191
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Als de Commissie een aanmelding 
ontvangt nadat de periode als bedoeld in lid 
2 verstreken is, maakt zij binnen één 
maand nadat ze de aanmelding heeft 
ontvangen, de wijzigingen aan de in lid 2 
bedoelde lijst bekend in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 192
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
1. Wanneer er inbreuk wordt gepleegd op 
het overeenkomstig artikel 7, lid 1, 
aangemelde stelsel voor elektronische 
identificatie of op de in artikel 6, lid 1, 
onder d), bedoelde authenticatie of 
wanneer de integriteit ervan deels wordt 
geschonden zodat de betrouwbaarheid 
van dat stelsel voor grensoverschrijdende 
transacties in gevaar komt, moet de 
aanmeldende lidstaat onverwijld het 
grensoverschrijdende deel van dat stelsel 
voor elektronische identificatie of die 
authenticatie of de delen waarvan de 
integriteit geschonden is, opschorten of 
intrekken en de andere lidstaten en de 
Commissie hiervan op de hoogte stellen.
2. Wanneer de in lid 1 bedoelde inbreuk 
of geschonden integriteit is rechtgezet, 
herstelt de aanmeldende lidstaat de 
authenticatiemogelijkheid en brengt de 
andere lidstaten en de Commissie hiervan 
onverwijld op de hoogte.
3. Als de in lid 1 bedoelde inbreuk of 
geschonden integriteit niet binnen drie 
maanden na de opschorting of intrekking 
is rechtgezet, stelt de aanmeldende lidstaat 
de andere lidstaten en de Commissie in 
kennis van de schrapping van het stelsel 
voor elektronische identificatie. De 
Commissie maakt de overeenkomstige 
wijzigingen aan de in artikel 7, lid 2, 
bedoelde lijst onverwijld bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 193
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Aansprakelijkheid

1. De aanmeldende lidstaat is 
aansprakelijk met betrekking tot de door 
of namens die lidstaat afgegeven 
elektronische identificatiemiddelen voor 
iedere rechtstreekse schade die het gevolg 
is van de niet-naleving van de in artikel 6 
vastgestelde verplichtingen, tenzij de 
lidstaat kan bewijzen dat de lidstaat niet 
nalatig heeft gehandeld.
2. De uitgever van een elektronisch 
identificatiemiddel die overeenkomstig de 
in artikel 7 bedoelde procedure door een 
lidstaat is erkend en aangemeld, is 
aansprakelijk voor het niet garanderen 
van
– (i) de ondubbelzinnige koppeling van de 
persoonsidentificatiegegevens, en
– (ii) de authenticatiemogelijkheid,
tenzij hij kan bewijzen dat hij niet nalatig 
heeft gehandeld.

Or. en

Motivering

Een belangrijk onderwerp als aansprakelijkheid dient, naar analogie van het deel over 
vertrouwensdiensten, afzonderlijk te worden gereguleerd en niet als onderdeel van de 
aanmeldingsprocedure want daar hoort het niet thuis. Het voorgestelde artikel houdt 
rekening met zowel publieke als particuliere e-ID-stelsels.

Amendement 194
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
1. De aanmeldende lidstaat is 
aansprakelijk voor iedere rechtstreekse 
schade toegebracht aan iedere natuurlijke 
of niet-natuurlijke persoon wegens 
verzuim om te voldoen aan de in artikel 6, 
lid 1, onder c) en d), vastgestelde 
verplichtingen van die lidstaat, tenzij de 
lidstaat kan bewijzen dat de lidstaat niet 
nalatig heeft gehandeld.
2. De partij die het elektronisch 
identificatiemiddel afgeeft, is 
aansprakelijk voor iedere rechtstreekse 
schade toegebracht aan iedere natuurlijke 
of niet-natuurlijke persoon wegens het 
niet garanderen van, overeenkomstig de 
toepassing van de niveaus van 
identiteitsbeveiliging binnen de nationale 
stelsels: 
(i) de koppeling van de 
persoonsidentificatiegegevens als bedoeld 
in artikel 6, lid 1, onder c bis), en
(ii) de correcte werking van de 
authenticatie als bedoeld in artikel 6, lid 
1, onder d),
tenzij zij kan bewijzen dat zij niet nalatig 
heeft gehandeld.
3. Leden 1 en 2 laten de aansprakelijkheid 
uit hoofde van de nationale wetgeving 
onverlet van partijen bij een transactie 
waarin elektronische 
identificatiemiddelen worden gebruikt die 
onder het aangemelde stelsel vallen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te verduidelijken waarvoor de lidstaat / partij die de e-ID uitreikt precies 
aansprakelijk is. Dit amendement houdt in dat de aanmeldende lidstaat of de partij die het 
elektronisch identificatiemiddel heeft afgegeven aansprakelijk is, tenzij zij kunnen aantonen 
dat ze niet nalatig hebben gehandeld. Dit strookt met de benadering in artikel 9 en zorgt 
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ervoor dat aansprakelijkheid in alle lidstaten op een coherente manier wordt geregeld.

Amendement 195
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Coördinatie Interoperabiliteit en coördinatie

Or. en

Motivering

Dit artikel moet eigenlijk gaan over de interoperabiliteit van stelsels; coördinatie tussen de 
lidstaten is alleen een middel om dit doel te bereiken.

Amendement 196
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Coördinatie Coördinatie en interoperabiliteit

Or. en

Motivering

Het succes van de verordening zal in grote mate afhangen van het interoperabiliteitsmodel. 
Verder overleg tussen de lidstaten is nodig om te bepalen wat dit model dient te omvatten en 
hoe het moet werken.

Amendement 197
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – leden 1, 1 bis (nieuw), 1 ter (nieuw), 1 quater (nieuw), 1 quinquies (nieuw) en 
1 sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten werken samen om de 
interoperabiliteit te waarborgen van 
middelen voor elektronische identificatie 
die vallen onder een aangemeld stelsel en 
om de veiligheid ervan te verhogen.

1. De nationale infrastructuren voor 
elektronische identificatie moeten 
interoperabiliteit met de infrastructuren 
voor elektronische identificatie van 
andere lidstaten mogelijk maken. De 
interoperabiliteit tussen nationale 
infrastructuren voor elektronische 
identificatie wordt gegarandeerd door 
middel van een interoperabiliteitsmodel.
1 bis. Het interoperabiliteitsmodel omvat 
de nodige technische minimumeisen, de 
gemeenschappelijke operationele 
veiligheidsnormen, de niveaus van 
identiteitsbeveiliging en de normen op 
basis waarvan de lidstaten hun nationale 
stelsels, certificering en beheer zullen 
uitwerken.
1 ter. Het interoperabiliteitsmodel:
i) garandeert technologische neutraliteit;
ii) bevordert het beginsel van de 
ingebouwde privacy;
iii) garandeert dat persoonsgegevens 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG 
worden verwerkt.
1 quater. Om uniforme voorwaarden voor 
de tenuitvoerlegging van de leden 1, 1 bis 
en 1 ter te creëren zal de Commissie tegen 
[datum invoegen] uitvoeringshandelingen 
vaststellen aangaande de normen, de 
protocollen voor het 
interoperabiliteitsmodel en de niveaus van 
identiteitsbeveiliging.
1 quinquies. De lidstaten werken samen 
om de interoperabiliteit te waarborgen van 
middelen voor elektronische identificatie 
die vallen onder een aangemeld stelsel 
voor elektronische identificatie en om de 
veiligheid ervan te verhogen.
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1 sexies. De samenwerking tussen de 
lidstaten omvat:
i) uitwisseling van informatie, ervaring en 
goede praktijken aangaande e-ID-stelsels;
ii) collegiale toetsing van e-ID-stelsels;
iii) onderzoek naar relevante 
ontwikkelingen in de e-ID-sector.

Or. en

Amendement 198
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten werken samen om de 
interoperabiliteit te waarborgen van 
middelen voor elektronische identificatie 
die vallen onder een aangemeld stelsel en 
om de veiligheid ervan te verhogen.

1. De lidstaten werken samen om de 
interoperabiliteit te waarborgen van 
middelen voor elektronische identificatie 
die vallen onder een aangemeld stelsel en 
om de veiligheid ervan te verhogen. De 
interoperabiliteitsnormen zullen samen 
met de cryptografische algoritmen, 
protocollen en belangrijkste 
beheersnormen openbaar worden 
gemaakt. Alle auditverslagen en 
meldingen van inbreuken zullen met 
inachtneming van de in artikel 15, lid 2, 
vastgestelde verantwoorde termijn voor 
bekendmaking worden gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Transparantie, aansprakelijkheid en verantwoorde bekendmaking zorgen ervoor dat er snel 
oplossingen gevonden kunnen worden voor veiligheidsproblemen en vergroten het vertrouwen 
in het systeem.
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Amendement 199
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten en de Commissie geven 
in het bijzonder voorrang aan de 
interoperabiliteit van de belangrijkste 
grensoverschrijdende e-diensten door:
(a) beste praktijken uit te wisselen
aangaande de elektronische 
identificatiemiddelen die onder een 
aangemeld stelsel vallen;
(b) beste praktijken aangaande het 
vertrouwen in en de veiligheid van de 
elektronische identificatiemiddelen te 
verstrekken en regelmatig bij te werken;
(c) het gebruik van elektronische 
identificatiemiddelen te bevorderen en 
regelmatig nieuwe informatie hierover te 
verschaffen.

Or. en

Amendement 200
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de nodige 
modaliteiten vast om de in lid 1 bedoelde 
samenwerking tussen de lidstaten te 
vergemakkelijken teneinde een hoog op het 
risiconiveau afgestemde niveau van 
vertrouwen en veiligheid te waarborgen. 
De uitvoeringshandelingen betreffen met 

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de nodige 
modaliteiten vast om de in de leden 1 
quinquies en 1 sexies bedoelde 
samenwerking tussen de lidstaten te 
vergemakkelijken teneinde een hoog op het 
risiconiveau afgestemde niveau van 
vertrouwen en veiligheid te waarborgen.
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name de uitwisseling van informatie, 
ervaringen en goede praktijken met 
betrekking tot stelsels voor elektronische 
identificatie, de collegiale toetsing van 
stelsels voor elektronische identificatie en 
het onderzoek van relevante 
ontwikkelingen in de sector voor 
elektronische identificatie door de 
bevoegde overheden van de lidstaten. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 201
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de nodige 
modaliteiten vast om de in lid 1 bedoelde 
samenwerking tussen de lidstaten te 
vergemakkelijken teneinde een hoog op het 
risiconiveau afgestemde niveau van 
vertrouwen en veiligheid te waarborgen. 
De uitvoeringshandelingen betreffen met 
name de uitwisseling van informatie, 
ervaringen en goede praktijken met 
betrekking tot stelsels voor elektronische 
identificatie, de collegiale toetsing van 
stelsels voor elektronische identificatie en 
het onderzoek van relevante 
ontwikkelingen in de sector voor 
elektronische identificatie door de 
bevoegde overheden van de lidstaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de nodige 
modaliteiten vast om de in lid 1 bedoelde 
samenwerking tussen de lidstaten en de 
mechanismen voor publicaties en 
collegiale toetsing te vergemakkelijken 
teneinde een hoog op het risiconiveau 
afgestemde niveau van vertrouwen en 
veiligheid te waarborgen. De 
uitvoeringshandelingen betreffen met name 
de uitwisseling van informatie, ervaringen 
en goede praktijken met betrekking tot 
stelsels voor elektronische identificatie, de 
onafhankelijke audit door een derde partij
van stelsels voor elektronische identificatie 
en het onderzoek van relevante 
ontwikkelingen in de sector voor 
elektronische identificatie door de 
bevoegde overheden van de lidstaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
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bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

(Zie ook artikel 7, lid 1, onder f) (nieuw).)

Motivering

De procedures voor “collegiale toetsing” moeten beter worden gedefinieerd. Onafhankelijke 
audits door een derde partij zoals vereist voor verleners van vertrouwensdiensten zijn een 
betrouwbaardere manier om transparantie en aansprakelijkheid bij de audit van aangemelde 
stelsels te garanderen.

Amendement 202
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie heeft de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 38 betreffende het 
mogelijk maken van grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatiemiddelen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen door de 
vaststelling van technische 
minimumeisen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit nalevingsmechanisme is niet langer nodig, omdat de technische eisen nu beter vastliggen 
in de verordening.

Amendement 203
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie heeft de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 38 betreffende het 
mogelijk maken van grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatiemiddelen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen door de 
vaststelling van technische 
minimumeisen.

3. De in de leden 1 ter en 2 van dit artikel 
bedoelde uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 204
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie heeft de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 38 betreffende het 
mogelijk maken van grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatiemiddelen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen door de 
vaststelling van technische 
minimumeisen.

3. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen normen en 
technische eisen op voor
grensoverschrijdende interoperabiliteit en 
beveiliging van elektronische 
identificatiemiddelen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. 

Or. en

Motivering

De Commissie moet eerder werk maken van de normen en technische eisen dan van het 
proces voor coördinatie tussen de lidstaten.

Amendement 205
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Als een verlener van vertrouwensdiensten besluit geen gekwalificeerde vertrouwensdiensten 
aan te bieden hoeft hij hiervoor geen bijkomende aansprakelijkheid te dragen. Een eiser kan 
nog altijd via het burgerlijk recht een schadeloosstelling verkrijgen.

Amendement 206
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een verlener van vertrouwensdiensten is 
aansprakelijk voor iedere rechtstreekse 
schade toegebracht aan iedere natuurlijk 
persoon of rechtspersoon wegens verzuim 
om te voldoen aan de in artikel 15, lid 1 
vastgestelde verplichtingen, of wanneer hij 
door een operationele of technische fout 
een certificaat of ander 
authenticatiebewijs foutief afgeeft, hetzij 
dat hij een certificaat of bewijs afgeeft 
aan de verkeerde persoon, hetzij dat hij 
een certificaat of bewijs met onjuiste 
attributen afgeeft.
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Or. en

Motivering

De catastrofale tekortkomingen van het huidige certificeringsstelsel zijn grotendeels te wijten 
aan het feit dat certificeringsinstanties in hun certificatiepraktijkverklaringen alle 
aansprakelijkheid afwijzen en vervolgens zo goedkoop mogelijk hun diensten leveren, hetgeen 
leidt tot een verdere achteruitgang. De aansprakelijkheid van certificeringsinstanties 
herstellen is de enige oplossing voor dit probleem.

Amendement 207
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een verlener van vertrouwensdiensten is 
aansprakelijk voor iedere rechtstreekse 
schade toegebracht aan iedere natuurlijk 
persoon of rechtspersoon wegens verzuim 
om te voldoen aan de in artikel 15, lid 1 
vastgestelde verplichtingen.

Or. ro

Amendement 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verlener van vertrouwensdiensten is 
aansprakelijk voor iedere rechtstreekse
schade toegebracht aan iedere natuurlijk 
persoon of rechtspersoon wegens verzuim 
om te voldoen aan de in artikel 15, lid 1 

1. Een verlener van vertrouwensdiensten is 
uit hoofde van de nationale wetgeving
aansprakelijk voor schade toegebracht aan 
iedere entiteit, natuurlijk persoon of 
rechtspersoon wegens verzuim om te 
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vastgestelde verplichtingen, tenzij de 
verlener van vertrouwensdiensten kan 
bewijzen dat hij niet nalatig heeft 
gehandeld.

voldoen aan de in artikel 15, lid 1 
vastgestelde verplichtingen, tenzij de 
verlener van vertrouwensdiensten kan 
bewijzen dat hij niet nalatig heeft 
gehandeld.

Or. en

Amendement 209
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 22.

Amendement 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 211
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 2 is mutatis mutandis van 
toepassing, wanneer hij overeenkomstig 
artikel 11, lid 1, onder b), de naleving van 
de eisen van deze verordening door een 
gekwalificeerde, in een derde land 
gevestigde verlener van 
vertrouwensdiensten garandeerde, tenzij 
de gekwalificeerde, in de Unie gevestigde 
verlener van vertrouwensdiensten kan 
bewijzen dat de eerstgenoemde niet 
nalatig heeft gehandeld.

Or. en

Motivering

Wijziging die voortvloeit uit de toevoegingen aan artikel 11 (voorwaarden voor de 
aanvaarding van in derde landen gevestigde gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten).
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Amendement 212
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Verleners van vertrouwensdiensten 
mogen beperkingen opleggen aan het 
gebruik van de door hen geleverde 
diensten, als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
(a) ze brengen hun klanten vooraf terdege 
op de hoogte van deze beperkingen, en
(b) deze beperkingen zijn herkenbaar voor 
derde partijen.
Indien de verleners van 
vertrouwensdiensten aangeven dat er 
overeenkomstig de eerste alinea 
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beperkingen gelden voor het gebruik van 
de door hen verstrekte diensten, zijn zij 
niet aansprakelijk voor schade die de 
aangegeven beperkingen overschrijdt.

Or. en

Amendement 214
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het recht dat van toepassing is op 
de vertrouwensdiensten, met name met 
betrekking tot geschillen, is dat van de 
lidstaat op het grondgebied waarvan de 
begunstigde van de dienst gevestigd is, 
tenzij deze begunstigde en de verlener van 
vertrouwensdiensten hier gezamenlijk 
anders over beslissen.

Or. fr

Amendement 215
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
De grenzen van de aansprakelijkheid 
moeten uiteengezet worden in de 
overeenkomsten tussen de verleners van 
vertrouwensdiensten of de gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten en de 
voor de aangemelde identificatiestelsels 
verantwoordelijke autoriteiten.
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Or. en

Amendement 216
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verleners van vertrouwensdiensten uit 
derde landen

Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten uit derde landen

Or. en

Amendement 217
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(a) de gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten aan de eisen van 
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deze verordening voldoet en in het kader 
van een in een lidstaat ingestelde 
vrijwillige-accreditatieregeling is 
geaccrediteerd; of
(b) een gekwalificeerde, in de Unie 
gevestigde verlener van 
vertrouwensdiensten die aan de eisen van 
deze verordening voldoet, de naleving van 
de eisen van deze verordening garandeert; 
of
(c) de gekwalificeerde vertrouwensdiensten 
of gekwalificeerde certificaten die 
afkomstig zijn uit het derde land erkend 
worden op grond van een overeenkomst 
tussen de Unie en derde landen of 
internationale organisaties overeenkomstig 
artikel 218 VWEU;

Or. en

Motivering

Volgens de richtlijn betreffende e-handtekeningen kan een verlener van vertrouwensdiensten 
uit een derde land vrijwillig worden gecertificeerd of een beroep doen op een garantie van 
een gevestigde dienstverlener. Het is niet duidelijk waarom een dergelijke erkenning van 
diensten uit derde landen nu enkel mogelijk zou zijn na complexe onderhandelingen over een 
internationale overeenkomst. De toevoegingen zijn gebaseerd op de formulering van het 
overeenkomstige artikel van de oorspronkelijke richtlijn.

Amendement 218
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
gekwalificeerde certificaten die zijn 
verstrekt door in een derde land gevestigde 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden aanvaard als 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
gekwalificeerde certificaten die zijn 

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

afgegeven door een gekwalificeerde, op het 
grondgebied van de Unie gevestigde 
verlener van vertrouwensdiensten, indien 
de gekwalificeerde vertrouwensdiensten of 
gekwalificeerde certificaten die afkomstig 
zijn uit het derde land erkend worden op 
grond van een overeenkomst tussen de 
Unie en derde landen of internationale 
organisaties overeenkomstig artikel 218 
VWEU en indien het derde land waar ze 
gevestigd zijn, in toepassing van het 
beginsel van wederkerigheid, aanvaardt 
dat de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten en gekwalificeerde 
certificaten die zijn afgegeven door een 
gekwalificeerde, op het grondgebied van 
de Unie gevestigde verlener van 
vertrouwensdiensten, in dit land aanvaard 
worden.

Or. fr

Motivering

Toepassing van het beginsel van wederkerigheid.

Amendement 219
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Vertrouwensdiensten die zijn verstrekt 
door in een derde land gevestigde verleners 
van vertrouwensdiensten worden erkend 
als zijnde wettelijk gelijkwaardig aan
gekwalificeerde vertrouwensdiensten die 
zijn afgegeven door een gekwalificeerde, 
op het grondgebied van de Unie gevestigde 
verlener van vertrouwensdiensten, indien 
de vertrouwensdiensten die afkomstig zijn 
uit het derde land voldoen aan de relevante 
eisen van deze verordening, hetgeen zal 
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gekwalificeerde certificaten die afkomstig 
zijn uit het derde land erkend worden op 
grond van een overeenkomst tussen de 
Unie en derde landen of internationale 
organisaties overeenkomstig artikel 218 
VWEU.

worden vastgesteld door een in een 
lidstaat gevestigd toezichthoudend 
orgaan.

Or. en

Amendement 220
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Schrapping van "gekwalificeerde".

Amendement 221
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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.

Amendement 222
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met verwijzing naar lid 1 zorgen die 
overeenkomsten ervoor dat de 
voorschriften die gelden voor 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 

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

verstrekt door op het grondgebied van de 
Unie gevestigde verleners van 
vertrouwensdiensten zijn nageleefd door de 
in derde landen gevestigde verleners van 
vertrouwensdiensten of door internationale 
organisaties, vooral met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens, 
veiligheid en toezicht, inclusief de eisen 
aangaande openheid van artikel 8 en de 
aansprakelijkheidseisen van artikel 9.

Or. en

Motivering

Zie amendement op artikel 9, lid 1.

Amendement 223
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 224
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 11 Schrappen
Gegevensverwerking- en bescherming
1. Verleners van vertrouwensdiensten en 
toezichthoudende organen waarborgen bij 
het verwerken van persoonsgegevens de 
eerlijke en rechtmatige verwerking 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG.
2. Verleners van vertrouwensdiensten 
verwerken persoonsgegevens 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG. 
Dergelijke verwerking is strikt beperkt tot 
het minimum aan gegevens dat nodig is 
om een certificaat af te geven of te 
beheren of om een gerelateerde 
vertrouwensdienst te verlenen.
3. Verleners van vertrouwensdiensten 
garanderen de geheimhouding en 
integriteit van gegevens die verbonden 
zijn aan een persoon aan wie de 
vertrouwensdienst wordt verleend.
4. Onverminderd de rechtsgevolgen van 
pseudoniemen in het nationale recht, 
mogen de lidstaten niet verhinderen dat 
verleners van vertrouwensdiensten op 
certificaten voor elektronische 
handtekeningen een pseudoniem 
vermelden in plaats van de werkelijke 
naam van de ondertekenaar.

Or. en

(Zie de voorgestelde formulering van artikel 4 bis (nieuw).)

Motivering

Dit artikel is verplaatst naar artikel 4 bis (nieuw) en is daar duidelijker geformuleerd.



PE510.784v01-00 110/183 AM\936276NL.doc

NL

Amendement 225
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Verleners van vertrouwensdiensten 
verstrekken gebruikers informatie over 
het verzamelen, doorgeven en behouden 
van hun persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 226
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Verleners van vertrouwensdiensten 
verstrekken gebruikers de middelen om 
hun persoonsgegevens te controleren en 
hun recht op gegevensbescherming uit te 
oefenen.

Or. en

Amendement 227
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het verwerken van 
persoonsgegevens door of namens de 
verlener van vertrouwensdiensten wordt 
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beschouwd als een gerechtvaardigd 
belang als bedoeld in artikel 7, onder f), 
van Richtlijn 95/46/EG, wanneer deze 
verwerking strikt noodzakelijk is om de 
beveiliging van het netwerk en de 
informatie te garanderen en aldus te 
voldoen aan de in de artikelen 11, 15, 16 
en 19 uiteengezette eisen.

Or. en

Motivering

Wanneer er sprake is van een inbreuk of wanneer er gepaste tegenmaatregelen dienen te 
worden genomen, is de verwerking van persoonsgegevens mogelijk nodig; wanneer deze 
verwerking strikt noodzakelijk is, vormt zij een “rechtmatig belang” uit hoofde van de 
richtlijn gegevensbescherming en is zij bijgevolg rechtmatig.

Amendement 228
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Toegankelijkheid voor personen met een
handicap

Toegankelijkheid voor personen met 
bijzondere behoeften

Or. en

Amendement 229
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Vertrouwensdiensten en 
eindgebruikersproducten die worden 
gebruikt bij de verlening van deze diensten 
worden zo veel mogelijk beschikbaar 

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

Or. en

Motivering

Op die manier wordt een discussie over wat een echte handicap is vermeden, alsook een 
negatieve formulering van bijzondere eisen die gebruikers, consumenten en burgers om 
allerlei redenen kunnen hebben.

Amendement 230
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vertrouwensdiensten en 
eindgebruikersproducten die worden 
gebruikt bij de verlening van deze diensten 
worden wanneer dit redelijkerwijs
mogelijk is beschikbaar gemaakt voor 
personen met een handicap.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk wat “zo veel mogelijk” in de praktijk precies inhoudt: wordt er 
theoretisch mogelijk, technisch mogelijk of financieel mogelijk mee bedoeld? Het risico op 
rechtsonzekerheid is groot en moet dus worden aangepakt.

Amendement 231
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – leden 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een passend orgaan 1. De lidstaten wijzen een toezichthoudend
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aan dat gevestigd is op hun grondgebied of, 
onder voorwaarde van wederzijdse 
toestemming, in een andere lidstaat onder 
de verantwoordelijkheid van de 
aanwijzende lidstaat. Toezichthoudende 
organen krijgen alle toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
voor de uitvoering van hun opdrachten.

orgaan aan dat gevestigd is op hun 
grondgebied.

1 bis. De lidstaten delen aan de 
Commissie de namen en adressen mee 
van de door hen aangewezen
toezichthoudende organen.

Or. en

Amendement 232
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een passend orgaan 
aan dat gevestigd is op hun grondgebied of, 
onder voorwaarde van wederzijdse 
toestemming, in een andere lidstaat onder 
de verantwoordelijkheid van de 
aanwijzende lidstaat. Toezichthoudende 
organen krijgen alle toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
voor de uitvoering van hun opdrachten.

1. De lidstaten wijzen een toezichthoudend
orgaan aan dat gevestigd is op hun 
grondgebied of, onder voorwaarde van 
wederzijdse toestemming, in een andere 
lidstaat onder de verantwoordelijkheid van 
de aanwijzende lidstaat. Het aangewezen
toezichthoudende orgaan, het adres ervan 
en de namen van de verantwoordelijken 
worden aan de Commissie meegedeeld.
Toezichthoudende organen krijgen 
passende middelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van hun opdrachten.

Or. en

Motivering

De primaire bevoegdheden van de toezichthoudende organen vloeien voort uit deze 
verordening, maar het is belangrijk dat deze organen naar behoren kunnen werken. Het 
woord “onderzoeksbevoegdheden” kan bovendien verwijzen naar bevoegdheden die 
doorgaans exclusief worden toegekend aan wethandhavingsautoriteiten, hetgeen verder gaat 
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dan noodzakelijk is.

Amendement 233
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een passend orgaan 
aan dat gevestigd is op hun grondgebied of, 
onder voorwaarde van wederzijdse 
toestemming, in een andere lidstaat onder 
de verantwoordelijkheid van de 
aanwijzende lidstaat. Toezichthoudende 
organen krijgen alle toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
voor de uitvoering van hun opdrachten.

1. De lidstaten wijzen een passend 
toezichthoudend orgaan aan dat gevestigd 
is op hun grondgebied of, onder 
voorwaarde van wederzijdse toestemming, 
een Europees toezichthoudend orgaan 
onder de verantwoordelijkheid van de 
aanwijzende lidstaat of lidstaten. 
Toezichthoudende organen krijgen alle 
toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
voor de uitvoering van hun opdrachten.

Or. ro

Amendement 234
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toezichthoudende orgaan is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de volgende taken:

2. Het toezichthoudende orgaan garandeert 
voor zover mogelijk dat:

Or. en

Amendement 235
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toezichthoudende orgaan is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van
de volgende taken:

2. Het toezichthoudende orgaan voert de 
volgende taken uit:

Or. en

Motivering

Beknoptere formulering.

Amendement 236
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) controle uitoefenen op verleners van 
vertrouwensdiensten die gevestigd zijn op 
het grondgebied van de aanwijzende 
lidstaat om te waarborgen dat zij voldoen 
aan de in artikel 15 vastgestelde eisen;

(a) waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten en gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
aanwijzende lidstaat voldoen aan de eisen 
van deze verordening;

Or. en

Motivering

Beknoptere formulering en combinatie van gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten.

Amendement 237
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter a)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) controle uitoefenen op verleners van 
vertrouwensdiensten die gevestigd zijn op 
het grondgebied van de aanwijzende 
lidstaat om te waarborgen dat zij voldoen 
aan de in artikel 15 vastgestelde eisen;

a) controle uitoefenen op verleners van 
vertrouwensdiensten die gevestigd zijn op 
het grondgebied van de aanwijzende 
lidstaat of lidstaten om te waarborgen dat 
zij voldoen aan de in artikel 15 
vastgestelde eisen;

Or. ro

Amendement 238
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) controle uitoefenen op verleners van 
vertrouwensdiensten die gevestigd zijn op 
het grondgebied van de aanwijzende 
lidstaat om te waarborgen dat zij voldoen 
aan de in artikel 15 vastgestelde eisen;

(a) verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
aanwijzende lidstaat voldoen aan de in 
deze verordening vastgestelde eisen.

Or. en

Amendement 239
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) toezicht houden op gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn in de aanwijzende lidstaat 
en op de gekwalificeerde diensten die zij 
verlenen om te waarborgen dat zij en de 
door hen verleende gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten voldoen aan de 

Schrappen
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toepasselijke eisen in deze verordening;

Or. en

Motivering

Samengevoegd met het vorige punt. Overbodig.

Amendement 240
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) toezicht houden op gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten die
gevestigd zijn in de aanwijzende lidstaat 
en op de gekwalificeerde diensten die zij 
verlenen om te waarborgen dat zij en de 
door hen verleende gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten voldoen aan de 
toepasselijke eisen in deze verordening;

(b) gekwalificeerde vertrouwensdiensten 
die worden verleend door gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten 
voldoen aan de toepasselijke eisen in deze
verordening; en

Or. en

Amendement 241
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) toezicht houden op gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn in de aanwijzende lidstaat en 
op de gekwalificeerde diensten die zij 
verlenen om te waarborgen dat zij en de 
door hen verleende gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten voldoen aan de 

b) toezicht houden op gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn in de aanwijzende lidstaat of 
lidstaten en op de gekwalificeerde diensten 
die zij verlenen om te waarborgen dat zij 
en de door hen verleende gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten voldoen aan de 
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toepasselijke eisen in deze verordening; toepasselijke eisen in deze verordening;

Or. ro

Amendement 242
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) toezicht houden op gekwalificeerde
verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn in de aanwijzende lidstaat en 
op de gekwalificeerde diensten die zij 
verlenen om te waarborgen dat zij en de 
door hen verleende gekwalificeerde
vertrouwensdiensten voldoen aan de 
toepasselijke eisen in deze verordening;

(b) toezicht houden op verleners van 
vertrouwensdiensten die gevestigd zijn in 
de aanwijzende lidstaat en op de diensten 
die zij verlenen om te waarborgen dat zij 
en de door hen verleende 
vertrouwensdiensten voldoen aan de 
toepasselijke eisen in deze verordening;

Or. en

Amendement 243
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) dat in derde landen gevestigde 
verleners van vertrouwensdiensten en de 
diensten die zij verlenen, voldoen aan de 
toepasselijke eisen in deze verordening, 
wanneer dat relevant is in het kader van 
artikel 10;

Or. en
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Amendement 244
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) waarborgen dat relevante informatie 
en gegevens als bedoeld onder g) van 
artikel 19, lid 2, en die vastgelegd zijn 
door gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten, bewaard worden en 
toegankelijk blijven nadat een 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten zijn activiteiten heeft 
gestaakt, gedurende een passende periode 
met het oog op het waarborgen van de 
continuïteit van de dienst.

Schrappen

Or. en

Amendement 245
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) waarborgen dat relevante informatie en 
gegevens als bedoeld onder g) van 
artikel 19, lid 2, en die vastgelegd zijn door 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten, bewaard worden en 
toegankelijk blijven nadat een 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten zijn activiteiten heeft 
gestaakt, gedurende een passende periode 
met het oog op het waarborgen van de 
continuïteit van de dienst.

(c) waarborgen dat relevante informatie en 
gegevens als bedoeld onder g) van 
artikel 19, lid 2, en die vastgelegd zijn door 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten, bewaard worden en 
toegankelijk blijven nadat een 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten zijn activiteiten heeft 
gestaakt, gedurende een passende periode, 
met name gelet op de geldigheidsduur van 
de diensten, met het oog op het 
waarborgen van de continuïteit van de 
dienst.
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Or. en

Motivering

Opheldering met betrekking tot de passende bewaarperiode.

Amendement 246
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Teneinde de continuïteit van de 
dienst te waarborgen, kan het 
toezichtsorgaan bepalingen inzake 
beëindigingsplannen vaststellen wanneer 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten hun activiteiten 
staken.

Or. en

Amendement 247
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ieder toezichthoudend orgaan doet de 
Commissie en de lidstaten een jaarlijks
verslag toekomen over de in het afgelopen
kalenderjaar uitgevoerde toezichthoudende
activiteiten voor het einde van het eerste 
kwartaal van het volgende jaar. Dit 
verslag bevat ten minste:

3. Ieder toezichthoudend orgaan doet de 
Commissie jaarlijks uiterlijk op 31 maart
een verslag toekomen over de in het 
voorgaande kalenderjaar uitgevoerde 
activiteiten, vergezeld van een 
samenvatting van inbreukmeldingen die 
van verleners van vertrouwensdiensten 
ontvangen zijn overeenkomstig artikel 15, 
lid 2.

Or. en
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Amendement 248
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ieder toezichthoudend orgaan doet de 
Commissie en de lidstaten een jaarlijks 
verslag toekomen over de in het afgelopen 
kalenderjaar uitgevoerde toezichthoudende 
activiteiten voor het einde van het eerste 
kwartaal van het volgende jaar. Dit verslag 
bevat ten minste:

3. Ieder toezichthoudend orgaan publiceert 
een jaarlijks verslag over de in het
afgelopen kalenderjaar uitgevoerde 
toezichthoudende activiteiten voor het 
einde van het eerste kwartaal van het 
volgende jaar. Dit verslag bevat ten minste:

Or. en

Motivering

Meer transparantie vergroot de kans dat technische fouten worden verholpen en dat onveilige 
technologieën die voor de authenticatie of de identificatie worden gebruikt, aan het licht 
komen. Een centraal toezichthoudend orgaan dat toch al vele meldingen ontvangt kan deze 
eenvoudig beschikbaar maken voor het publiek, onderzoekers en geïnteresseerde partijen.

Amendement 249
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) informatie over uitgevoerde 
toezichthoudende activiteiten;

Schrappen

Or. en

Amendement 250
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een samenvatting van 
inbreukmeldingen die van verleners van 
vertrouwensdiensten ontvangen zijn 
overeenkomstig artikel 15, lid 2;

Schrappen

Or. en

Amendement 251
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een samenvatting van
inbreukmeldingen die van verleners van 
vertrouwensdiensten ontvangen zijn 
overeenkomstig artikel 15, lid 2;

(b) alle inbreukmeldingen die van 
verleners van vertrouwensdiensten 
ontvangen zijn overeenkomstig artikel 15, 
lid 2;

Or. en

Motivering

Meer transparantie vergroot de kans dat technische fouten worden verholpen en dat onveilige 
technologieën die voor de authenticatie of de identificatie worden gebruikt, aan het licht 
komen. Een centraal toezichthoudend orgaan dat toch al vele meldingen ontvangt kan deze 
eenvoudig beschikbaar maken voor het publiek, onderzoekers en geïnteresseerde partijen.

Amendement 252
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 253
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk waarom toezichthoudende organen aanzienlijke middelen moeten besteden 
aan het verzamelen van marktinformatie.

Amendement 254
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt het in lid 3 
bedoelde jaarlijkse verslag beschikbaar 
aan de lidstaten.

Or. en

Amendement 255
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten delen aan de Commissie en 
de andere lidstaten de namen en adressen 
mee van de door hen aangewezen 
toezichthoudende organen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Samengevoegd met lid 1.

Amendement 256
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten delen aan de Commissie en 
de andere lidstaten de namen en adressen 
mee van de door hen aangewezen 
toezichthoudende organen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 257
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten delen aan de Commissie en 
de andere lidstaten de namen en adressen 
mee van de door hen aangewezen 
toezichthoudende organen.

4. De lidstaten publiceren de namen en 
adressen van de door hen aangewezen 
toezichthoudende organen.

Or. en

Motivering

Meer transparantie vergroot de kans dat technische fouten worden verholpen en dat onveilige 
technologieën die voor de authenticatie of de identificatie worden gebruikt, aan het licht 
komen. Een centraal toezichthoudend orgaan dat toch al vele meldingen ontvangt kan deze
eenvoudig beschikbaar maken voor het publiek, onderzoekers en geïnteresseerde partijen.

Amendement 258
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de definitie van de in lid 2 bedoelde 
taken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het toezichthoudende orgaan is er enkel verantwoordelijk voor om te garanderen dat het de 
prestaties van een dienstverlener en van de dienstverlening toetst aan de in deze verordening 
vastgestelde criteria en vereisten. Het orgaan kan niet "garanderen" dat een dienstverlener er 
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aan voldoet: dat is de verantwoordelijkheid van de dienstverlener die de dienst verleent. Er 
moet worden gezorgd voor een duidelijke scheidslijn tussen de rol en de verantwoordelijkheid 
van het toezichthoudende orgaan en de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. Deze 
twee mogen niet door elkaar worden gehaald.

Amendement 259
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures 
voor het in lid 3 bedoelde verslag 
definiëren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de formaten en 
procedures voor het in lid 3 bedoelde 
verslag definiëren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

"Omstandigheden" is onduidelijk en overbodig.

Amendement 260
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Toezichthoudende organen moeten 
samenwerken met het oog op de 
uitwisseling van goede praktijken en 
elkaar zo snel mogelijk voorzien van 
relevante informatie en onderlinge
bijstand, zodat de activiteiten op 
consequente wijze kunnen worden

1. Toezichthoudende organen moeten 
samenwerken met het oog op de 
uitwisseling van goede praktijken. Een 
toezichthoudend orgaan verleent een 
ander toezichthoudend orgaan op verzoek 
van dat orgaan bijstand, zodat hun
activiteiten op consequente wijze kunnen 
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uitgevoerd. Onderlinge bijstand heeft in 
het bijzonder betrekking op
informatieverzoeken en toezichthoudende 
maatregelen, zoals verzoeken om 
inspecties uit te voeren in verband met de
veiligheidsaudits als bedoeld in de 
artikelen 15, 16 en 17.

worden uitgevoerd. Toezichthoudende 
organen werken ook samen wanneer er 
een verzoek wordt gedaan uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen 
inzake accreditatie en markttoezicht 
betreffende het verhandelen van 
producten. Daarnaast kan onderlinge 
bijstand ook betrekking hebben op
informatieverzoeken en toezichthoudende 
maatregelen in verband met de verslagen 
van de overeenstemmingsbeoordeling als 
bedoeld in de artikelen 15, 16 en 17 van 
deze verordening.
______________
1 PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30.

Or. en

Amendement 261
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Toezichthoudende organen moeten 
samenwerken met het oog op de 
uitwisseling van goede praktijken en elkaar 
zo snel mogelijk voorzien van relevante 
informatie en onderlinge bijstand, zodat de 
activiteiten op consequente wijze kunnen 
worden uitgevoerd. Onderlinge bijstand 
heeft in het bijzonder betrekking op 
informatieverzoeken en toezichthoudende 
maatregelen, zoals verzoeken om 
inspecties uit te voeren in verband met de 
veiligheidsaudits als bedoeld in de 
artikelen 15, 16 en 17.

1. Toezichthoudende organen moeten 
samenwerken met het oog op de 
uitwisseling van goede praktijken. Ze 
verlenen elkaar bij gegronde verzoeken 
onderlinge bijstand, zodat de activiteiten 
op consequente wijze kunnen worden 
uitgevoerd. Verzoeken om bijstand kunnen 
in het bijzonder betrekking hebben op 
informatieverzoeken en toezichthoudende 
maatregelen, zoals verzoeken om 
inspecties uit te voeren in verband met de 
conformiteitsaudits als bedoeld in de 
artikelen 15, 16 en 17.

Or. en
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Motivering

Een meer beknopte formulering en kwalificatie van "bijstand", om ervoor te zorgen dat 
toezichthoudende organen alleen in gegronde gevallen om bijstand verzoeken.

Amendement 262
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een toezichthoudend orgaan waartoe een 
verzoek om bijstand wordt gericht, mag 
niet weigeren het verzoek in te willigen, 
tenzij:

2. Een toezichthoudend orgaan waartoe een 
verzoek om bijstand wordt gericht, mag dat 
verzoek op de volgende voorwaarden 
weigeren:

Or. en

Amendement 263
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een toezichthoudend orgaan waartoe
een verzoek om bijstand wordt gericht, 
mag niet weigeren het verzoek in te 
willigen, tenzij:

2. Een toezichthoudend orgaan kan een 
verzoek om bijstand weigeren indien:

Or. en

Motivering

Beknoptere formulering.

Amendement 264
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het niet bevoegd is om het verzoek te
behandelen; of

(a) het toezichthoudende orgaan niet 
bevoegd is om de gevraagde bijstand te
verlenen;

Or. en

Amendement 265
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het niet bevoegd is om het verzoek te 
behandelen; of

(a) het niet beschikt over de vereiste 
deskundigheid om het verzoek te 
behandelen; of

Or. en

Motivering

Uit artikel 13 blijkt dat de toezichthoudende autoriteit beschikt over de bevoegdheden om 
haar taken te verrichten. De Commissie zal hier hebben gedoeld op de mate van 
deskundigheid.

Amendement 266
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de gevraagde bijstand niet in 
verhouding staat tot de standaard 
toezichthoudende activiteiten van het 
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toezichthoudende orgaan;

Or. en

Amendement 267
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de inwilliging van het verzoek 
onverenigbaar zou zijn met deze 
verordening.

(b) de inwilliging van het verzoek buiten 
de in deze verordening vastgestelde taken 
en bevoegdheden van het 
toezichthoudende orgaan zou vallen.

Or. en

Motivering

Het moge duidelijk zijn dat het toezichthoudend orgaan geen maatregelen neemt die een 
inbreuk vormen op deze verordening. Er kunnen zich echter verzoeken voordoen die buiten de 
in deze verordeningen vastgestelde taken vallen.

Amendement 268
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de inwilliging van het verzoek
onverenigbaar zou zijn met deze 
verordening.

(b) de gevraagde bijstand onverenigbaar 
zou zijn met deze verordening.

Or. en

Amendement 269
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien van toepassing kunnen 
toezichthoudende organen gezamenlijke 
onderzoeken uitvoeren waarbij 
personeelsleden van de toezichthoudende 
organen van andere lidstaten betrokken 
zijn.

Schrappen

Het toezichthoudende orgaan van de 
lidstaat waar het onderzoek plaatsvindt, 
mag in overeenstemming met het eigen 
nationale recht, onderzoekstaken 
delegeren aan de personeelsleden van het 
bijstand verlenende orgaan. Dergelijke 
bevoegdheden mogen uitsluitend worden 
uitgeoefend onder begeleiding en tijdens 
de aanwezigheid van personeel van het 
toezichthoudende orgaan dat om bijstand 
verzoekt. Het personeel van het bijstand 
verlenende orgaan is onderworpen aan 
het nationale recht van het 
toezichthoudende orgaan dat om bijstand 
verzoekt. Het toezichthoudende orgaan 
dat om bijstand verzoekt, is 
verantwoordelijk voor de handelingen van 
het personeel van het bijstand verlenende 
toezichthoudende orgaan.

Or. en

Amendement 270
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Indien van toepassing kunnen 
toezichthoudende organen gezamenlijke 

Indien van toepassing kunnen 
toezichthoudende organen gezamenlijke 
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onderzoeken uitvoeren waarbij 
personeelsleden van de toezichthoudende 
organen van andere lidstaten betrokken 
zijn.

toezichthoudende acties verrichten.

Or. en

Motivering

Het woord "onderzoek" is nauw verbonden met wetshandhavingsautoriteiten. Uit 
"gezamenlijke acties" blijkt al dat het personeel van beide toezichthoudende activiteiten erbij 
betrokken is, waardoor de verwijzing ernaar overbodig wordt.

Amendement 271
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het toezichthoudende orgaan van de 
lidstaat waar het onderzoek plaatsvindt, 
mag in overeenstemming met het eigen 
nationale recht, onderzoekstaken 
delegeren aan de personeelsleden van het 
bijstand verlenende orgaan. Dergelijke 
bevoegdheden mogen uitsluitend worden 
uitgeoefend onder begeleiding en tijdens 
de aanwezigheid van personeel van het 
toezichthoudende orgaan dat om bijstand 
verzoekt. Het personeel van het bijstand 
verlenende orgaan is onderworpen aan 
het nationale recht van het 
toezichthoudende orgaan dat om bijstand 
verzoekt. Het toezichthoudende orgaan 
dat om bijstand verzoekt, is 
verantwoordelijk voor de handelingen van 
het personeel van het bijstand verlenende 
toezichthoudende orgaan.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het doel van dit lid is niet geheel duidelijk. Er is geen Europese rechtsgrondslag nodig 
wanneer een lidstaat het toestaat dat bevoegdheden aan publieke organen van andere 
lidstaten worden gedelegeerd. Wanneer een lidstaat bevoegd is dat te doen, is die lidstaat 
vanzelfsprekend ook bevoegd om hiertoe specifieke voorwaarden en procedures vast te stellen. 
Dit lid moet worden geschrapt, omdat het geen toegevoegde waarde heeft en gelet op het 
subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 272
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de formaten en 
procedures voor de in dit artikel bedoelde 
onderlinge bijstand definiëren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Voor dit artikel zijn niet noodzakelijkerwijs uitvoeringshandelingen nodig, omdat de taken 
van de toezichthoudende organen duidelijk zijn vastgesteld.

Amendement 273
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de formaten en 

Schrappen
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procedures voor de in dit artikel bedoelde 
onderlinge bijstand definiëren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Inspecties zijn al mogelijk bij Verordening (EG) nr. 765/2008 inzake accreditatie en 
markttoezicht, waardoor verwijzingen naar inspecties in dit lid verwarrend zijn en mogelijk 
leiden tot onnodige dubbele inspanningen en hogere lasten en kosten dan momenteel het 
geval is in de lidstaten.

Amendement 274
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de risico's 
te beheren in verband met de veiligheid 
van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten. Deze maatregelen 
waarborgen, rekening houdend met de 
meest recente technische mogelijkheden, 
een veiligheidsniveau dat in verhouding 
staat tot de mate van risico. In het 
bijzonder worden maatregelen getroffen 
om de gevolgen van veiligheidsincidenten 
te voorkomen en tot een minimum te 
beperken alsmede om belanghebbenden op 
de hoogte te stellen van negatieve 
gevolgen van eventuele incidenten.

Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de risico's 
te beheren in verband met de veiligheid 
van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten. Deze maatregelen 
waarborgen, rekening houdend met de 
meest recente technische mogelijkheden, 
een veiligheidsniveau dat in verhouding 
staat tot de mate van risico. Er worden
maatregelen getroffen om de gevolgen van 
veiligheidsincidenten te voorkomen en tot 
een minimum te beperken alsmede om 
belanghebbenden, met inbegrip van 
ondertekenaren en afhankelijke partijen,
op de hoogte te stellen van alle 
veiligheidsinbreuken die op hen van 
invloed kunnen zijn. Verleners van 
vertrouwensdiensten nemen op eigen 
kosten onmiddellijk passende maatregelen 
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om nieuwe onvoorziene veiligheidsrisico's 
te vermijden en het gebruikelijke 
veiligheidsniveau van de dienst te 
herstellen.

Or. en

Motivering

De eis om veiligheidsrisico's te vermijden en de gebruikelijke veiligheidsniveaus te herstellen 
is ontleend aan overweging 20 van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Door de verwijzing 
naar "erkend onafhankelijk orgaan" te schrappen, wordt duidelijker welke eisen er worden 
gesteld aan dit onafhankelijke orgaan. Zie ook het amendement op artikel 16, lid 1.

Amendement 275
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de 
risico's te beheren in verband met de 
veiligheid van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten. Deze maatregelen 
waarborgen, rekening houdend met de 
meest recente technische mogelijkheden, 
een veiligheidsniveau dat in verhouding 
staat tot de mate van risico. In het 
bijzonder worden maatregelen getroffen 
om de gevolgen van veiligheidsincidenten 
te voorkomen en tot een minimum te 
beperken alsmede om belanghebbenden op 
de hoogte te stellen van negatieve gevolgen 
van eventuele incidenten.

Verleners van vertrouwensdiensten 
beheren de risico's in verband met de 
veiligheid van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten in overeenstemming 
met de bestaande beste industriële 
praktijken en de industriële normen. 
Dergelijke maatregelen waarborgen, 
rekening houdend met de meest recente 
technische ontwikkelingen, een 
veiligheidsniveau dat in verhouding staat 
tot de mate van risico. In het bijzonder 
worden maatregelen getroffen om de 
gevolgen van veiligheidsincidenten te 
voorkomen en tot een minimum te 
beperken alsmede om belanghebbenden op 
de hoogte te stellen van de negatieve 
gevolgen van eventuele incidenten.

Or. en
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Amendement 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de risico's 
te beheren in verband met de veiligheid 
van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten. Deze maatregelen 
waarborgen, rekening houdend met de 
meest recente technische mogelijkheden, 
een veiligheidsniveau dat in verhouding 
staat tot de mate van risico. In het 
bijzonder worden maatregelen getroffen 
om de gevolgen van veiligheidsincidenten 
te voorkomen en tot een minimum te 
beperken alsmede om belanghebbenden op 
de hoogte te stellen van negatieve gevolgen 
van eventuele incidenten.

Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de risico's 
te beheren in verband met de veiligheid 
van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten. Deze maatregelen 
waarborgen, rekening houdend met de 
technische ontwikkeling, volledige 
eerbiediging van de 
gegevensbeschermingsrechten en een 
veiligheidsniveau dat in verhouding staat 
tot de mate van risico. In het bijzonder 
worden maatregelen getroffen om de 
gevolgen van veiligheidsincidenten te 
voorkomen en tot een minimum te 
beperken alsmede om belanghebbenden op 
de hoogte te stellen van de negatieve 
gevolgen van eventuele ernstige 
incidenten.

Or. en

Motivering

Een verwijzing naar de technologische ontwikkeling lijkt passender te zijn en beschrijft de 
permanente aanpassing aan nieuwe technologieën beter. De meest recente technische 
mogelijkheden kunnen daarnaast verward worden met de "best beschikbare technologie", 
waarbij de nadruk komt te liggen op de kosten en dienstverleners buitensporig worden belast, 
hetgeen waarschijnlijk niet de bedoeling van de bepaling is. Tot slot moeten alleen ernstige 
incidenten worden gemeld om gebruikers niet buitensporig te belasten en te overspoelen met 
informatie.

Amendement 277
Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de risico's 
te beheren in verband met de veiligheid 
van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten. Deze maatregelen 
waarborgen, rekening houdend met de 
meest recente technische mogelijkheden, 
een veiligheidsniveau dat in verhouding 
staat tot de mate van risico. In het 
bijzonder worden maatregelen getroffen 
om de gevolgen van veiligheidsincidenten 
te voorkomen en tot een minimum te 
beperken alsmede om belanghebbenden op 
de hoogte te stellen van negatieve gevolgen 
van eventuele incidenten.

Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie of diensten verlenen overeenkomstig 
artikel 10 van deze verordening treffen 
passende technische en organisatorische 
maatregelen om de risico's te beheren in 
verband met de veiligheid en het 
weerstandsvermogen van de door hen 
verleende vertrouwensdiensten. Deze 
maatregelen waarborgen, rekening 
houdend met de meest recente technische 
mogelijkheden, een veiligheidsniveau dat 
in verhouding staat tot de mate van risico. 
In het bijzonder worden maatregelen 
getroffen om de gevolgen van 
veiligheidsincidenten te voorkomen en tot 
een minimum te beperken alsmede om 
belanghebbenden op de hoogte te stellen 
van negatieve gevolgen van eventuele 
incidenten.

Or. en

Amendement 278
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, kan iedere verlener van 
vertrouwensdiensten het verslag van een 
door een erkend onafhankelijk orgaan 
uitgevoerde veiligheidsaudit indienen bij 
het toezichthoudende orgaan om te 
bevestigen dat passende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, dienen verleners van 
vertrouwensdiensten een door een 
overeenstemmingsbeoordelingsorgaan 
verstrekt verslag van de 
overeenstemmingsbeoordeling in bij het
toezichthoudende orgaan om te bevestigen 
dat passende veiligheidsmaatregelen zijn 
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getroffen.

Or. en

Amendement 279
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, kan iedere verlener van 
vertrouwensdiensten het verslag van een 
door een erkend onafhankelijk orgaan 
uitgevoerde veiligheidsaudit indienen bij 
het toezichthoudende orgaan om te
bevestigen dat passende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, dient iedere verlener van 
vertrouwensdiensten, zonder onnodige 
vertraging en uiterlijk zes maanden na de 
aanvang van zijn activiteiten, het verslag 
van een door een erkend onafhankelijk 
orgaan uitgevoerde conformiteitsaudit in
bij het toezichthoudende orgaan om te 
bevestigen dat passende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de betrouwbaarheids- en veiligheidseisen van vertrouwensdiensten moet er 
altijd een verplichte audit worden uitgevoerd.

Amendement 280
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, kan iedere verlener van 
vertrouwensdiensten het verslag van een 
door een erkend onafhankelijk orgaan 
uitgevoerde veiligheidsaudit indienen bij 

Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, maakt iedere verlener van 
vertrouwensdiensten het verslag bekend 
van een veiligheidsaudit die is uitgevoerd
door een onafhankelijk orgaan dat 
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het toezichthoudende orgaan om te 
bevestigen dat passende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

aantoonbaar bevoegd is om de audit uit te 
voeren, om te bevestigen dat passende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Or. en

(Zie ook het amendement op artikel 15, lid 1, alinea 1.)

Motivering

De eis om veiligheidsrisico's te vermijden en de gebruikelijke veiligheidsniveaus te herstellen 
is ontleend aan overweging 20 van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Door de verwijzing 
naar "erkend onafhankelijk orgaan" te schrappen, wordt duidelijker welke eisen er worden 
gesteld aan dit onafhankelijke orgaan. Zie ook het amendement op artikel 16, lid 1.

Amendement 281
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, kan iedere verlener van 
vertrouwensdiensten het verslag van een 
door een erkend onafhankelijk orgaan 
uitgevoerde veiligheidsaudit indienen bij 
het toezichthoudende orgaan om te 
bevestigen dat passende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, dient iedere verlener van 
vertrouwensdiensten het verslag van een 
door een erkend onafhankelijk orgaan 
uitgevoerde veiligheidsaudit in bij het 
toezichthoudende orgaan om te bevestigen 
dat passende veiligheidsmaatregelen zijn 
getroffen.

Or. en

Amendement 282
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen en waar 
mogelijk binnen 24 uur nadat zij hiervan 
op de hoogte zijn, het bevoegde 
toezichthoudende orgaan, het bevoegde 
nationale orgaan voor informatieveiligheid 
en andere relevante derde partijen zoals
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met aanzienlijke
gevolgen voor de verleende 
vertrouwensdienst en voor de 
persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd.

Wanneer inbreuk wordt gepleegd op de 
veiligheid van het netwerk, stelt de 
verlener van een vertrouwensdienst de 
ondertekenaren en de afhankelijke 
partijen daarvan op de hoogte en, indien 
het risico tot andere maatregelen noopt 
dan die waartoe de dienstverlener 
verplicht is, van de eventuele middelen om 
dat risico tegen te gaan, met inbegrip van 
een indicatie van de verwachte kosten.
Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen en waar 
mogelijk binnen 24 uur nadat zij hiervan 
op de hoogte zijn, het bevoegde 
toezichthoudende orgaan, het bevoegde 
nationale orgaan voor informatieveiligheid 
en, wanneer het incident 
persoonsgegevens betreft, de
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met gevolgen voor 
de verleende vertrouwensdienst en voor de 
persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd. Zij melden niet enkel inbreuken 
op de veiligheid in hun eigen systemen, 
maar ook inbreuken op de veiligheid die 
zij vaststellen in de systemen van andere 
verleners van vertrouwensdiensten.

Or. en

Motivering

Deze definitie van een inbreuk op de veiligheid en van de plichten van de verleners van 
vertrouwensdiensten is overgenomen uit artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie. Daarnaast wordt opgehelderd dat inbreuken die 
persoonsgegevens betreffen, worden gemeld aan de gegevensbeschermingsautoriteiten in de 
betreffende lidstaten.
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Amendement 283
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen en waar 
mogelijk binnen 24 uur nadat zij hiervan 
op de hoogte zijn, het bevoegde
toezichthoudende orgaan, het bevoegde 
nationale orgaan voor informatieveiligheid 
en andere relevante derde partijen zoals
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met aanzienlijke 
gevolgen voor de verleende 
vertrouwensdienst en voor de 
persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd.

Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen, nadat zij 
hiervan op de hoogte zijn, het 
toezichthoudende orgaan en, in 
voorkomend geval, andere desbetreffende 
organen, zoals het bevoegde nationale 
orgaan voor informatieveiligheid of de 
gegevensbeschermingsautoriteit op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met aanzienlijke 
gevolgen voor de verleende 
vertrouwensdienst en voor de 
persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd.

Or. en

Amendement 284
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen en waar 
mogelijk binnen 24 uur nadat zij hiervan 
op de hoogte zijn, het bevoegde 
toezichthoudende orgaan, het bevoegde 
nationale orgaan voor informatieveiligheid 
en andere relevante derde partijen zoals 
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met aanzienlijke 
gevolgen voor de verleende 
vertrouwensdienst en voor de 

Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen, nadat zij 
hiervan op de hoogte zijn, het bevoegde 
toezichthoudende orgaan en, in 
voorkomend geval, het bevoegde nationale 
orgaan voor informatieveiligheid en andere 
relevante derde partijen zoals 
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met aanzienlijke 
gevolgen voor de verleende 
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persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd.

vertrouwensdienst.

Or. en

Motivering

In bepaalde gevallen is het mogelijk niet nodig om alle genoemde autoriteiten op de hoogte te 
stellen. Een precieze termijn lijkt niet wenselijk te zijn en is voorts niet opgenomen in het 
voorstel voor een richtlijn betreffende netwerk- en informatiebeveiliging van de Commissie. 
De verwijzingen naar persoonsgegevens zijn overbodig, omdat dergelijke inbreukmeldingen 
gereguleerd worden door het voorstel voor een algemene verordening gegevensbescherming. 
Afwijkende of overlappende regels kunnen tot verwarring en rechtsonzekerheid leiden met 
betrekking tot de verplichtingen van de dienstverleners.

Amendement 285
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen en waar 
mogelijk binnen 24 uur nadat zij hiervan 
op de hoogte zijn, het bevoegde 
toezichthoudende orgaan, het bevoegde 
nationale orgaan voor informatieveiligheid 
en andere relevante derde partijen zoals 
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met aanzienlijke 
gevolgen voor de verleende 
vertrouwensdienst en voor de 
persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd.

Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen en waar 
mogelijk binnen 24 uur nadat zij hiervan 
op de hoogte zijn, en nadat bevestigd is dat 
er sprake is van een inbreuk, het bevoegde 
toezichthoudende orgaan, het bevoegde 
nationale orgaan voor informatieveiligheid 
en andere relevante derde partijen zoals 
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met aanzienlijke 
gevolgen voor de verleende 
vertrouwensdienst en voor de 
persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd.

Or. en

Amendement 286
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Indien van toepassing, in het bijzonder 
indien een veiligheidsinbreuk of 
integriteitsverlies twee of meer lidstaten 
treft, stelt het toezichthoudende orgaan in 
kwestie toezichthoudende organen in 
andere lidstaten en het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa) op de hoogte.

Indien van toepassing, in het bijzonder 
indien een veiligheidsinbreuk of 
integriteitsverlies twee of meer lidstaten 
treft, stelt het in kennis gestelde 
toezichthoudende orgaan de
toezichthoudende organen in de andere 
lidstaten en het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) 
op de hoogte.

Or. en

Amendement 287
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Indien van toepassing, in het bijzonder 
indien een veiligheidsinbreuk of 
integriteitsverlies twee of meer lidstaten 
treft, stelt het toezichthoudende orgaan in 
kwestie toezichthoudende organen in 
andere lidstaten en het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa) op de hoogte.

Indien van toepassing, in het bijzonder 
indien een veiligheidsinbreuk of 
integriteitsverlies twee of meer lidstaten 
treft, stelt het toezichthoudende orgaan in 
kwestie toezichthoudende organen in deze
lidstaten en het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) 
op de hoogte.

Or. en

Amendement 288
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het toezichthoudende orgaan in kwestie 
kan ook het publiek op de hoogte stellen of 
dit eisen van de verlener van 
vertrouwensdiensten, indien het van 
oordeel is dat bekendmaking van de 
inbreuk in het algemene belang is.

Het toezichthoudende orgaan in kwestie 
stelt ook het publiek op de hoogte of eist 
dit van de verlener van 
vertrouwensdiensten. De bekendmaking 
geschiedt doorgaans zo snel als 
redelijkerwijs mogelijk. De verlener van 
vertrouwensdiensten kan echter om uitstel 
vragen om de zwakke plekken te 
verhelpen. Het uitstel mag, indien 
verleend door het toezichthoudende 
orgaan, maximaal 45 dagen bedragen en 
de verlener van vertrouwensdiensten moet 
ermee instemmen de schade te vergoeden 
die alle afhankelijke partijen, waar ter 
wereld ze ook gevestigd zijn, rechtstreeks 
oplopen als gevolg van de vertraagde 
kennisgeving.

Or. en

Motivering

Meer transparantie vergroot de kans dat technische fouten worden verholpen en dat onveilige 
technologieën die voor de authenticatie of de identificatie worden gebruikt, aan het licht 
komen. Een centraal toezichthoudend orgaan dat toch al vele meldingen ontvangt kan deze 
eenvoudig beschikbaar maken voor het publiek, onderzoekers en geïnteresseerde partijen.

Amendement 289
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het toezichthoudende orgaan in kwestie 
kan ook het publiek op de hoogte stellen of 
dit eisen van de verlener van 
vertrouwensdiensten, indien het van 
oordeel is dat bekendmaking van de 
inbreuk in het algemene belang is.

Het toezichthoudende orgaan in kwestie 
kan, in overleg met de verlener van 
vertrouwensdiensten, ook het publiek op 
de hoogte stellen of dit eisen van de 
verlener van vertrouwensdiensten, indien 
het van oordeel is dat bekendmaking van 
de inbreuk in het algemene belang is.
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Or. en

Motivering

Het uiteindelijke besluit om het publiek op de hoogte te stellen moet blijven berusten bij het 
overheidsorgaan, maar die moet daarover overleggen met de dienstverlener, omdat deze 
mogelijk beter kan oordelen over de impact van de inbreuk op gebruikers en de gevolgen 
ervan voor het onderzoeken en verhelpen van incidenten.

Amendement 290
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het toezichthoudende orgaan in kwestie 
kan ook het publiek op de hoogte stellen of 
dit eisen van de verlener van 
vertrouwensdiensten, indien het van 
oordeel is dat bekendmaking van de 
inbreuk in het algemene belang is.

Het in kennis gestelde toezichthoudende 
orgaan stelt het publiek op de hoogte of dit 
eisen van de verlener van 
vertrouwensdiensten, indien het van 
oordeel is dat bekendmaking van de 
inbreuk in het algemene belang is.

Or. en

Amendement 291
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het toezichthoudende orgaan doet het 
Enisa en de Commissie eenmaal per jaar 
een samenvatting toekomen van 
inbreukmeldingen die zijn ontvangen van 
verleners van vertrouwensdiensten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 292
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het toezichthoudende orgaan doet het 
Enisa en de Commissie eenmaal per jaar 
een samenvatting toekomen van 
inbreukmeldingen die zijn ontvangen van 
verleners van vertrouwensdiensten.

3. Het toezichthoudende orgaan doet het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa) en de 
Commissie eenmaal per jaar een 
samenvatting toekomen van 
inbreukmeldingen die zijn ontvangen van 
verleners van vertrouwensdiensten.

Or. fr

Motivering

Redactionele verduidelijking om letterwoorden tegen te gaan.

Amendement 293
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten behoeve van de uitvoering van lid 1 
en 2 heeft het bevoegde toezichthoudende 
orgaan de bevoegdheid om bindende 
instructies op te leggen aan verleners van 
vertrouwensdiensten.

4. Ten behoeve van de uitvoering van lid 1 
en 2 heeft het bevoegde toezichthoudende 
orgaan de bevoegdheid om bindende 
instructies op te leggen aan verleners van 
vertrouwensdiensten. Het 
toezichthoudende orgaan moet deze 
bindende instructies samen met andere 
desbetreffende regelgevende organen die 
toezien op de andere activiteiten van de 
verlener van vertrouwensdiensten dan de 
verlening van vertrouwensdiensten, 
coördineren.

Or. en
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Amendement 294
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten behoeve van de uitvoering van lid 1 
en 2 heeft het bevoegde toezichthoudende 
orgaan de bevoegdheid om bindende 
instructies op te leggen aan verleners van 
vertrouwensdiensten.

4. Ten behoeve van de uitvoering van lid 1 
en 2 heeft het toezichthoudende orgaan de 
bevoegdheid om verleners van 
vertrouwensdiensten te verplichten om de 
nodige maatregelen te nemen om aan deze 
eisen te kunnen voldoen.

Or. en

Amendement 295
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten behoeve van de uitvoering van lid 1 
en 2 heeft het bevoegde toezichthoudende 
orgaan de bevoegdheid om bindende 
instructies op te leggen aan verleners van 
vertrouwensdiensten.

4. Ten behoeve van de uitvoering van lid 1 
en 2 heeft het bevoegde toezichthoudende 
orgaan de bevoegdheid om bindende 
instructies op te leggen aan verleners van 
vertrouwensdiensten. Alle instructies 
moeten bekend worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Om het vertrouwen in het systeem te vergroten is het belangrijk dat ook de toezichthoudende 
organen verantwoordelijk worden gehouden voor de aanbevelingen die zij doen aan verleners 
van vertrouwensdiensten.
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Amendement 296
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ten behoeve van de uitvoering van lid 1 
en 2 heeft het bevoegde toezichthoudende 
orgaan de bevoegdheid om bindende 
instructies op te leggen aan verleners van 
vertrouwensdiensten.

4. Om te zorgen voor naleving van lid 1 en 
2 heeft het bevoegde toezichthoudende 
orgaan de bevoegdheid om bindende 
instructies op te leggen aan verleners van 
vertrouwensdiensten.

Or. en

Amendement 297
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien het in dit artikel bepaalde 
onvoldoende uitvoerbaar is in een 
bepaalde technologische context, kan de 
Commissie of enige andere 
belanghebbende verzoeken om 
opheldering aan de hand van het in 
hoofdstuk III bis vastgestelde 
mechanisme voor de vaststelling van 
technologische eisen.

Or. en

Motivering

Bepalingen die de wetgevers niet uitdrukkelijk in de verordening hebben opgenomen, zijn 
waarschijnlijk technisch van aard. Wanneer de wetgevers de wetgeving na de aanneming 
ervan wijzigen, ontstaat er rechtsonzekerheid. Het in het nieuwe hoofdstuk III bis vastgestelde 
mechanisme zorgt ervoor dat technische besluiten op technisch niveau worden genomen door 
een forum waar een grote verscheidenheid van belanghebbenden bij betrokken wordt, en 
waarborgt tegelijkertijd de politieke integriteit van het wetgevingsdossier.
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Amendement 298
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de nadere omschrijving van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is door het mechanisme van het nieuwe hoofdstuk III bis overbodig geworden.

Amendement 299
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de nadere omschrijving van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Samengevoegd met het volgende lid.
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Amendement 300
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de nadere omschrijving van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de nadere 
specificaties van de in lid 1 bedoelde 
maatregelen en de formaten en 
procedures, met inbegrip van termijnen, 
definiëren die van toepassing zijn voor de 
doeleinden van lid 2. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgelegd overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 301
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures, 
met inbegrip van termijnen, definiëren die 
van toepassing zijn voor de doeleinden 
van lid 1 tot en met lid 3. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgelegd overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit lid is overbodig geworden gezien het mechanisme van het nieuwe hoofdstuk III bis, 
waarbij de codificering van technische eisen in handen komt te liggen van technisch 
gekwalificeerde werknemers van normalisatieinstanties.

Amendement 302
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures, 
met inbegrip van termijnen, definiëren die 
van toepassing zijn voor de doeleinden 
van lid 1 tot en met lid 3. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgelegd overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze verordening moet in overeenstemming zijn met de beste praktijken en normen om ervoor 
te zorgen dat de Europese regelgevingssystemen en -kaders niet worden gezien als onnodig 
belastend en kostbaar ten nadele van de innovatie en de dienstverlening.

Amendement 303
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de nadere 



PE510.784v01-00 152/183 AM\936276NL.doc

NL

omstandigheden, formaten en procedures, 
met inbegrip van termijnen, definiëren die 
van toepassing zijn voor de doeleinden van 
lid 1 tot en met lid 3. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgelegd 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

specificaties van de in lid 1 bedoelde 
maatregelen en de formaten en 
procedures, met inbegrip van termijnen, 
definiëren die van toepassing zijn voor de 
doeleinden van lid 1 tot en met 3. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgelegd 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Deze maatregelen moeten worden vastgesteld bij uitvoeringshandelingen.

Amendement 304
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks 
onderworpen aan een audit door een 
erkend onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de veiligheidsaudit in bij het 
toezichtsorgaan.

1. Verleners van vertrouwensdiensten 
worden jaarlijks onderworpen aan een 
audit door een onafhankelijk orgaan dat 
aantoonbaar bevoegd is om de audit uit te 
voeren, om te bevestigen dat zij en de 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten die 
door hen worden verleend, voldoen aan de 
eisen waarin deze verordening voorziet, en 
zij maken het verslag van de 
veiligheidsaudit openbaar en zenden het 
naar het toezichtsorgaan. Indien de audit 
vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat, 
kan het toezichthoudende orgaan de 
bekendmaking van gevoelige delen 
maximaal een jaar uitstellen.

Or. en

Motivering

Door de verwijzing naar "erkend onafhankelijk orgaan" te schrappen, wordt duidelijker 
welke eisen er worden gesteld aan dit onafhankelijke orgaan. Zie ook het amendement op 
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artikel 15, lid 1. Transparante audits maken het mogelijk dat een grotere gemeenschap van 
veiligheidsonderzoekers ervoor kan zorgen dat bij de verleende diensten de hoogste graad 
van verantwoording en veiligheid wordt betracht.

Amendement 305
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks
onderworpen aan een audit door een 
erkend onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de veiligheidsaudit in bij het 
toezichtsorgaan.

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden elke twee jaar 
en volgend op aanzienlijke technologische 
of organisatorische wijzigingen
onderworpen aan een audit door een 
erkend onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de conformiteitsaudit in bij het 
toezichtsorgaan.

Or. en

Motivering

Het verslag moet niet alleen betrekking hebben op de veiligheidseisen, maar op alle uit deze 
verordening voortvloeiende eisen die gelden voor gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten. Daarnaast is het, gelet op de administratieve en financiële lasten ervan, 
voldoende en evenredig om elke twee jaar te rapporteren. Ingeval van aanzienlijke 
wijzigingen moet er echter een audit worden uitgevoerd om te waarborgen dat de 
veranderingen de naleving niet belemmeren.

Amendement 306
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks 
onderworpen aan een audit door een 
erkend onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de veiligheidsaudit in bij het 
toezichtsorgaan.

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks 
onderworpen aan een audit door een 
erkend onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de veiligheidsaudit in bij het 
toezichtsorgaan. Na een bestaan van drie 
jaar en indien de jaarlijkse auditverslagen 
geen voorbehoud maken, worden de in dit 
lid bedoelde audits slechts om de twee jaar 
verricht.

Or. fr

Motivering

Voorstel om de audits te spreiden in de tijd om de kostprijzen van de gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten te drukken.

Amendement 307
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks 
onderworpen aan een audit door een
erkend onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de veiligheidsaudit in bij het 
toezichtsorgaan.

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks op 
eigen kosten onderworpen aan een audit 
door een 
overeenstemmingsbeoordelingsorgaan om 
te bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de 
overeenstemmingsbeoordeling in bij het 
toezichtsorgaan.
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Or. en

Amendement 308
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks 
onderworpen aan een audit door een 
erkend onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de veiligheidsaudit in bij het 
toezichtsorgaan.

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks 
onderworpen aan een audit door een 
geaccrediteerd onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de conformiteitsaudit in bij het 
toezichtsorgaan.

Or. en

Amendement 309
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan 
het toezichtsorgaan op elk tijdstip een audit 
houden van de gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten om te bevestigen 
dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen verleend 
worden, nog steeds voldoen aan de eisen 
waarin deze verordening voorziet, ofwel op 
eigen initiatief ofwel ten gevolge van een 
verzoek van de Commissie. Het 
toezichtsorgaan brengt de overheden voor 
gegevensbescherming op de hoogte van de 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan 
het toezichtsorgaan op elk tijdstip een audit 
houden van de gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten om te bevestigen 
dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen verleend 
worden, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet. Wanneer er sprake 
blijkt te zijn van een inbreuk op de in 
Richtlijn 95/46/EG vastgestelde regels 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens, brengt het 
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resultaten van de audits wanneer er sprake 
blijkt te zijn van een inbreuk op de regels 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens.

toezichtsorgaan de overheden voor 
gegevensbescherming op de hoogte van de 
resultaten van de audits.

Or. en

Amendement 310
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan 
het toezichtsorgaan op elk tijdstip een audit 
houden van de gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten om te bevestigen 
dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen verleend 
worden, nog steeds voldoen aan de eisen 
waarin deze verordening voorziet, ofwel op 
eigen initiatief ofwel ten gevolge van een 
verzoek van de Commissie. Het 
toezichtsorgaan brengt de overheden voor 
gegevensbescherming op de hoogte van de 
resultaten van de audits wanneer er sprake 
blijkt te zijn van een inbreuk op de regels 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan 
het toezichtsorgaan bij gegronde twijfels 
op elk tijdstip een audit houden van de 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten om te bevestigen dat 
zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen verleend 
worden, nog steeds voldoen aan de eisen 
waarin deze verordening voorziet, ofwel op 
eigen initiatief ofwel ten gevolge van een 
verzoek van een toezichthoudend orgaan 
in een andere lidstaat. Het toezichtsorgaan 
brengt de overheden voor 
gegevensbescherming op de hoogte van de 
resultaten van de audits wanneer er sprake 
blijkt te zijn van een inbreuk op de regels 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat dergelijke audits niet arbitrair mogen plaatsvinden, maar 
gestoeld moeten zijn op gegronde aanwijzingen dat er sprake is van niet-naleving. De 
verwijzing naar een "verzoek van de Commissie" is geschrapt, omdat toezichthoudende 
organen beter kunnen oordelen over de noodzaak van een dergelijke audit.
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Amendement 311
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan 
het toezichtsorgaan op elk tijdstip een audit 
houden van de gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten om te bevestigen 
dat zij en de gekwalificeerde
vertrouwensdiensten die door hen verleend 
worden, nog steeds voldoen aan de eisen 
waarin deze verordening voorziet, ofwel op 
eigen initiatief ofwel ten gevolge van een 
verzoek van de Commissie. Het
toezichtsorgaan brengt de overheden voor 
gegevensbescherming op de hoogte van de 
resultaten van de audits wanneer er sprake 
blijkt te zijn van een inbreuk op de regels 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan 
het toezichtsorgaan op elk tijdstip een audit 
houden van de verleners van 
vertrouwensdiensten om te bevestigen dat 
zij en de vertrouwensdiensten die door hen 
verleend worden, nog steeds voldoen aan 
de eisen waarin deze verordening voorziet, 
ofwel op eigen initiatief ofwel ten gevolge 
van een verzoek van de Commissie. De
verlener van vertrouwensdiensten brengt 
de overheden voor gegevensbescherming
op de hoogte van de resultaten van de 
audits wanneer er sprake blijkt te zijn van 
een inbreuk op de regels voor de 
bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Dit amendement brengt de eisen met betrekking tot het melden van inbreuken in 
overeenstemming met de verordening gegevensbescherming.

Amendement 312
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het toezichtsorgaan is bevoegd om 
bindende instructies op te leggen aan
gekwalificeerde dienstverleners om niet-
naleving van de voorschriften die uit het 
verslag van de veiligheidsaudit blijkt, recht 

3. Het toezichtsorgaan is bevoegd om 
gekwalificeerde dienstverleners te 
verplichten om niet-naleving van de 
voorschriften die uit het verslag van de 
overeenstemmingsbeoordeling blijkt, recht 
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te zetten. te zetten.

Or. en

Amendement 313
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het toezichtsorgaan is bevoegd om 
bindende instructies op te leggen aan 
gekwalificeerde dienstverleners om niet-
naleving van de voorschriften die uit het 
verslag van de veiligheidsaudit blijkt, 
recht te zetten.

3. Het toezichtsorgaan is bevoegd om 
bindende instructies op te leggen aan 
gekwalificeerde dienstverleners om niet-
naleving van de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften, recht te zetten.

Or. en

Motivering

Volgens de originele formulering kan het toezichthoudende orgaan uitsluitend bindende 
instructies opleggen op basis van de veiligheidsaudit. Het is niet duidelijk waarom deze 
bevoegdheid tot die bron van informatie beperkt moet blijven.

Amendement 314
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het toezichtsorgaan is bevoegd om 
bindende instructies op te leggen aan 
gekwalificeerde dienstverleners om niet-
naleving van de voorschriften die uit het 
verslag van de veiligheidsaudit blijkt, recht 
te zetten.

3. Het toezichtsorgaan is bevoegd om 
bindende instructies op te leggen aan 
dienstverleners om niet-naleving van de 
voorschriften die uit het verslag van de 
veiligheidsaudit blijkt, recht te zetten. 
Dergelijke instructies worden 
bekendgemaakt.
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Or. en

Motivering

Om het vertrouwen in het systeem te vergroten moeten ook de toezichthoudende organen 
verantwoordelijk worden gesteld voor de aanbevelingen die zij doen aan verleners van 
vertrouwensdiensten.

Amendement 315
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wat punt 3 betreft: als de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten een dergelijke niet-
naleving niet binnen een door het 
toezichtsorgaan bepaalde tijdspanne 
rechtzet, verliest hij zijn gekwalificeerde 
status en wordt hem door het 
toezichtsorgaan medegedeeld dat zijn 
status dienovereenkomstig aangepast zal 
worden in de in artikel 18 bedoelde 
vertrouwenslijsten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie het amendement op overweging 22.

Amendement 316
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wat punt 3 betreft: als de 4. Wat punt 3 betreft: als de 
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gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten een dergelijke niet-
naleving niet binnen een door het 
toezichtsorgaan bepaalde tijdspanne 
rechtzet, verliest hij zijn gekwalificeerde 
status en wordt hem door het 
toezichtsorgaan medegedeeld dat zijn 
status dienovereenkomstig aangepast zal 
worden in de in artikel 18 bedoelde 
vertrouwenslijsten.

gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten een dergelijke niet-
naleving niet binnen een door het 
toezichtsorgaan bepaalde tijdspanne en in 
uitvoering van een door het 
toezichtsorgaan vastgelegde procedure op 
tegenspraak rechtzet, verliest hij zijn 
gekwalificeerde status en wordt hem door 
het toezichtsorgaan medegedeeld dat zijn 
status dienovereenkomstig aangepast zal 
worden in de in artikel 18 bedoelde 
vertrouwenslijsten.

Or. fr

Amendement 317
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de specificatie van de voorwaarden 
voor erkenning van het onafhankelijke 
orgaan dat de in lid 1 van dit artikel en in 
artikel 15, lid 1, en artikel 17, lid 1, 
bedoelde audit uitvoert.

Schrappen

Or. en

Motivering

De technische eisen die eerder in dit artikel zijn vastgesteld, zijn politiek gezien duidelijk 
genoeg om te kunnen worden uitgevoerd.

Amendement 318
Amelia Andersdotter



AM\936276NL.doc 161/183 PE510.784v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De technische eisen die eerder in dit geamendeerde artikel zijn vastgesteld, zijn politiek 
gezien duidelijk genoeg om te kunnen worden uitgevoerd.

Amendement 319
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Initiatie van een gekwalificeerde 
vertrouwensdienst
1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten melden bij het 
toezichtsorgaan hun voornemen om een 
gekwalificeerde vertrouwensdienst op te 
starten en dienen bij het toezichtsorgaan 
een verslag in van een door een erkend 
onafhankelijk orgaan uitgevoerde 
veiligheidsaudit, zoals bepaald in 
artikel 16, lid 1. Gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten kunnen een 
aanvang maken met de verlening van de 
vertrouwensdienst zodra zij de melding en 
het verslag van de veiligheidsaudit bij het 
toezichtsorgaan hebben ingediend.
2. Zodra de desbetreffende documenten 
overeenkomstig lid 1 bij het 
toezichtsorgaan zijn ingediend, worden de 
gekwalificeerde dienstverleners 
opgenomen in de vertrouwenslijsten als 
bedoeld in artikel 18, met de vermelding 
dat de aanmelding is ingediend.

3. Het toezichtsorgaan verifieert of de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten en de door hem 
verleende vertrouwensdiensten in 
overeenstemming met de eisen van de 
verordening zijn.
Het toezichtsorgaan geeft de 
gekwalificeerde status van de 
gekwalificeerde dienstverleners evenals 
van de door hem verleende diensten aan 
in de vertrouwenslijsten na een positieve 
evaluatie van de naleving, ten laatste een 
maand nadat de melding in 
overeenstemming met lid 1 heeft 
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plaatsgevonden.
Indien de evaluatie van de naleving niet 
binnen een maand is afgerond, brengt het 
toezichtsorgaan de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten op de 
hoogte met opgave van redenen van de 
vertraging en de termijn waarbinnen de 
naleving geëvalueerd zal zijn.
4. Een gekwalificeerde vertrouwensdienst 
waarvoor een aanmelding is gebeurd 
conform lid 1 kan niet worden geweigerd 
voor de vervulling van een administratieve 
procedure of formaliteit door de 
betrokken openbare instantie omdat zij 
niet is opgenomen in de in lid 3 bedoelde 
lijsten.
5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures 
omschrijven die gelden voor de toepassing 
van de leden 1, 2 en 3. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Dit artikel wordt niet langer geschrapt, omdat de algemene verantwoordings- en 
aansprakelijkheidsplicht van verleners van vertrouwensdiensten tegenwoordig dusdanig is 
dat dienstverleners die behoefte hebben aan vertrouwensdiensten het veiligheidsniveau 
kunnen beoordelen en kunnen kiezen voor de verlener die het best aansluit op hun behoeften.

Amendement 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

vertrouwensdiensten het voornemen
hebben om gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten te gaan leveren, 
dienen zij bij het toezichtsorgaan een
kennisgeving van hun voornemen in, 
samen met een verslag van een door een 
erkend onafhankelijk orgaan uitgevoerde 
overeenstemmingsbeoordeling, zoals 
bepaald in artikel 16, lid 1.

Or. en

Amendement 322
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Verleners van vertrouwensdiensten 
melden bij het toezichtsorgaan hun 
voornemen om een gekwalificeerde 
vertrouwensdienst aan te bieden en dienen 
bij het toezichtsorgaan een verslag in van 
een door een erkend onafhankelijk orgaan 
uitgevoerde veiligheidsaudit, zoals bepaald 
in artikel 16, lid 1.

Or. en

Motivering

Een positief doorlopen verificatie is een voorwaarde voor het aanbieden van gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten.
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Amendement 323
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 324
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Zodra de desbetreffende documenten 
overeenkomstig lid 1 zijn ingediend, 
verifieert het toezichtsorgaan of de 
verlener van vertrouwensdiensten en de 
vertrouwensdiensten die zij gaan 
verlenen, voldoen aan de eisen van deze 
verordening. Wanneer uit de verificatie 
blijkt dat er sprake is van naleving, 
verleent het toezichtsorgaan de status van 
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gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten en kan de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten een aanvang maken 
met de verlening van de gekwalificeerde 
vertrouwensdienst.

Or. en

Motivering

Een positief doorlopen verificatie is een voorwaarde voor het aanbieden van gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten.

Amendement 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het toezichtsorgaan heeft op verzoek 
toegang tot technische en 
organisatorische plannen, het 
continuïteitsbeheersplan, 
beleidsdocumenten met betrekking tot de
dienst of enig ander document dat wordt 
aangehaald in het verslag van de
overeenstemmingsbeoordeling.

Or. en

Amendement 326
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra de desbetreffende documenten 
overeenkomstig lid 1 bij het 

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

toezichtsorgaan zijn ingediend, worden de 
gekwalificeerde dienstverleners 
opgenomen in de vertrouwenslijsten als 
bedoeld in artikel 18, met de vermelding 
dat de gekwalificeerde status is bevestigd.

Or. en

Amendement 327
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Samengevoegd met de leden 1 en 2.

Amendement 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het toezichtsorgaan verifieert of de 
verlener van vertrouwensdiensten en de 
door hem verleende vertrouwensdiensten 
in overeenstemming met de eisen van deze
verordening zijn, in het bijzonder met de 
eisen voor gekwalificeerde verleners van 



PE510.784v01-00 168/183 AM\936276NL.doc

NL

verordening zijn. vertrouwensdiensten. Wanneer het 
toezichtsorgaan concludeert dat de 
verlener van vertrouwensdiensten en de 
door hem verleende vertrouwensdiensten 
aan deze eisen voldoen, verleent het 
toezichtsorgaan de gekwalificeerde status 
aan de verleners van vertrouwensdiensten 
en aan de door hen verleende 
vertrouwensdiensten, en vermeldt het deze 
status in de vertrouwenslijsten als bedoeld 
in artikel 18, uiterlijk twee maanden na de 
melding in overeenstemming met lid 1.

Or. en

Amendement 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 330
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het toezichtsorgaan geeft de 
gekwalificeerde status van de 
gekwalificeerde dienstverleners evenals 
van de door hem verleende diensten aan in 
de vertrouwenslijsten na een positieve 
evaluatie van de naleving, zonder 
onnodige vertraging en ten laatste na twee 
weken.

Or. en

Motivering

De verificatie kan drie maanden in beslag nemen, waardoor de bekendmakingstermijn relatief 
kort moet zijn.

Amendement 331
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Indien de evaluatie van de naleving niet 
binnen een maand is afgerond, brengt het 
toezichtsorgaan de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten op de 
hoogte met opgave van redenen van de 
vertraging en de termijn waarbinnen de 
naleving geëvalueerd zal zijn.

Indien de evaluatie van de naleving niet 
binnen een maand is afgerond, brengt het 
toezichtsorgaan de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten op de 
hoogte met opgave van redenen van de 
vertraging en de termijn waarbinnen de 
naleving geëvalueerd zal zijn. Indien de 
verlener van vertrouwensdiensten de 
relevante documentatie heeft ingediend, 
moet de evaluatie ten laatste binnen 
negen maanden na de datum van 
kennisgeving zijn afgerond.

Or. ro
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Amendement 332
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Indien de evaluatie van de naleving niet 
binnen een maand is afgerond, brengt het 
toezichtsorgaan de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten op de 
hoogte met opgave van redenen van de 
vertraging en de termijn waarbinnen de 
naleving geëvalueerd zal zijn.

Indien de evaluatie van de naleving niet 
binnen een maand is afgerond, brengt het 
toezichtsorgaan de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten op de 
hoogte met opgave van redenen van de 
vertraging en de termijn waarbinnen de 
naleving geëvalueerd zal zijn. De totale 
periode bedraagt maximaal drie maanden.

Or. en

Motivering

Aangezien de evaluatie een voorwaarde is voor het aanbieden van diensten, moet er een 
termijn worden vastgesteld voor het toezichtsorgaan.

Amendement 333
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een gekwalificeerde vertrouwensdienst 
waarvoor een aanmelding is gebeurd 
conform lid 1 kan niet worden geweigerd 
voor de vervulling van een administratieve 
procedure of formaliteit door de betrokken 
openbare instantie omdat zij niet is 
opgenomen in de in lid 3 bedoelde lijsten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorwaarde voor het leveren van gekwalificeerde vertrouwensdiensten wordt gevormd 
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door de evaluatie.

Amendement 334
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een gekwalificeerde vertrouwensdienst 
waarvoor een aanmelding is gebeurd 
conform lid 1 kan niet worden geweigerd 
voor de vervulling van een administratieve 
procedure of formaliteit door de betrokken 
openbare instantie omdat zij niet is 
opgenomen in de in lid 3 bedoelde lijsten.

Schrappen

Or. en

Amendement 335
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een gekwalificeerde vertrouwensdienst 
waarvoor een aanmelding is gebeurd 
conform lid 1 kan niet worden geweigerd 
voor de vervulling van een administratieve 
procedure of formaliteit door de 
betrokken openbare instantie omdat zij 
niet is opgenomen in de in lid 3 bedoelde 
lijsten.

Schrappen

Or. ro

Amendement 336
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures 
omschrijven die gelden voor de toepassing 
van de leden 1, 2 en 3. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de formaten en 
procedures omschrijven die gelden voor de 
toepassing van de leden 1, 2 en 3. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 337
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Vertrouwenslijsten
1. Elke lidstaat stelt vertrouwenslijsten op 
met informatie over de gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten 
waarvoor hij bevoegd is, samen met 
informatie over de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen 
verleend worden; hij houdt deze lijst bij en 
publiceert ze.
2. De lidstaten dragen zorg voor het op 
een veilige manier opstellen, bijhouden en 
publiceren van elektronisch ondertekende 
of verzegelde vertrouwenslijsten, als 
vastgesteld in lid 1, in een vorm die 
geschikt is voor automatische verwerking.
3. De lidstaten verschaffen de Commissie 
onverwijld informatie over het orgaan dat 
verantwoordelijk is voor het opstellen, 
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onderhouden en publiceren van nationale 
vertrouwenslijsten en gegevens over waar 
deze lijsten gepubliceerd zijn, over het 
certificaat dat gebruikt wordt om de 
vertrouwenslijsten te ondertekenen of 
verzegelen, en alle wijzigingen daaraan.
4. De Commissie maakt via een veilig 
kanaal de in lid 3 bedoelde informatie in 
elektronisch ondertekende of verzegelde 
en voor automatische verwerking 
geschikte vorm publiek beschikbaar.
5. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de in lid 1 
bedoelde informatie.
6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de technische 
specificaties en formaten van 
vertrouwenslijsten omschrijven die gelden 
voor de toepassing van lid 1 tot en met 4. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Dit artikel wordt niet langer geschrapt, omdat de algemene verantwoordings- en 
aansprakelijkheidsplicht van verleners van vertrouwensdiensten tegenwoordig dusdanig is 
dat dienstverleners die behoefte hebben aan vertrouwensdiensten het veiligheidsniveau 
kunnen beoordelen en kunnen kiezen voor de verlener die het best aansluit op hun behoeften.

Amendement 338
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten dragen zorg voor het op een 2. De lidstaten dragen zorg voor het op een 
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veilige manier opstellen, bijhouden en 
publiceren van elektronisch ondertekende 
of verzegelde vertrouwenslijsten, als 
vastgesteld in lid 1, in een vorm die 
geschikt is voor automatische verwerking.

veilige manier opstellen, bijhouden en 
publiceren van elektronisch ondertekende 
of verzegelde vertrouwenslijsten, als 
vastgesteld in lid 1, in een vorm die 
geschikt is voor automatische verwerking 
van de lijst en van de afzonderlijke 
certificaten.

Or. en

Motivering

Opheldering om ervoor te zorgen dat toepassingen de certificaten kunnen verwerken, hetgeen 
nodig is voor de validering.

Amendement 339
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Er lijkt geen gedelegeerde handeling nodig te zijn. Dit lid wordt derhalve opgenomen in de 
uitvoeringshandeling van lid 6.

Amendement 340
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 341
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. en

Motivering

Dit artikel wordt niet langer geschrapt, omdat de algemene verantwoordings- en 
aansprakelijkheidsplicht van verleners van vertrouwensdiensten tegenwoordig dusdanig is 
dat dienstverleners die behoefte hebben aan vertrouwensdiensten het veiligheidsniveau 
kunnen beoordelen en kunnen kiezen voor de verlener die het best aansluit op hun behoeften.

Amendement 342
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Wanneer een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten een gekwalificeerd 
certificaat afgeeft, moet hij met daartoe 
geschikte middelen en overeenkomstig de 
nationale wetgeving de identiteit en in 
voorkomend geval de specifieke attributen 
verifiëren van de natuurlijk persoon of de 
rechtspersoon aan wie een gekwalificeerd 
certificaat wordt afgegeven.

Wanneer een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten een gekwalificeerd 
certificaat afgeeft, moet hij met daartoe 
geschikte middelen en overeenkomstig de 
nationale en Uniewetgeving de identiteit en 
in voorkomend geval de specifieke 
attributen verifiëren van de natuurlijk 
persoon of de rechtspersoon aan wie een 
gekwalificeerd certificaat wordt afgegeven.

Or. en

Motivering

Opheldering.

Amendement 343
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dragen het risico van aansprakelijkheid 
voor schade door ervoor te zorgen dat zij 
voldoende financiële middelen tot hun 
beschikking hebben of door middel van 
een toereikende
aansprakelijkheidsverzekering;

(b) nemen passende 
voorzorgsmaatregelen met betrekking tot 
hun aansprakelijkheid voor schade uit 
hoofde van deze verordening door er met 
name voor te zorgen dat zij voldoende 
financiële middelen tot hun beschikking 
hebben of beschikken over een 
aansprakelijkheidsverzekering;

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering leek de dienstverlener aansprakelijk te stellen, terwijl het 
slechts de bedoeling is om voorzorgsmaatregelen verplicht te stellen.
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Amendement 344
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) informeren personen die gebruik 
wensen te maken van een gekwalificeerde 
vertrouwensdienst over de precieze 
voorwaarden betreffende het gebruik van 
die dienst alvorens een contractuele 
verbintenis aan te gaan;

(c) informeren personen die gebruik 
wensen te maken van een gekwalificeerde 
vertrouwensdienst op duidelijke en 
transparante wijze over de precieze 
voorwaarden betreffende het gebruik van 
die dienst alvorens een contractuele 
verbintenis aan te gaan, alsmede over de 
aansprakelijkheidsgrenzen;

Or. en

Amendement 345
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) maken gebruik van betrouwbare
systemen en producten die beschermd zijn 
tegen wijziging en die de technische 
veiligheid en betrouwbaarheid garanderen 
van de processen die zij ondersteunen;

(d) maken gebruik van systemen en 
producten die beschermd zijn tegen 
ongeoorloofde wijziging en die de 
technische veiligheid en betrouwbaarheid 
garanderen van de processen die zij 
ondersteunen;

Or. en

Motivering

Hoewel "betrouwbaar" kan wijzen op hogere normen, moet het systeem uiteindelijk voldoen 
aan de in dit lid bedoelde eisen. Het is niet duidelijk of de term "betrouwbaar" zelf een 
aanvullende vereiste vormt. Ter verheldering moeten geoorloofde wijzigingen mogelijk zijn.
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Amendement 346
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maken gebruik van betrouwbare
systemen voor de opslag van aan hen 
verstrekte gegevens in een vorm die 
verifieerbaar is, zodat

(e) maken gebruik van systemen voor de 
opslag van aan hen verstrekte gegevens in
een vorm die verifieerbaar is, zodat

Or. en

Motivering

Hoewel "betrouwbaar" kan wijzen op hogere normen, moet het systeem uiteindelijk voldoen 
aan de in dit lid bedoelde eisen. Het is niet duidelijk of de term "betrouwbaar" zelf een 
aanvullende vereiste vormt.

Amendement 347
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter e – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de gegevens uitsluitend publiek 
beschikbaar zijn wanneer de persoon aan 
wie de gegevens afgegeven werden, 
hiervoor toestemming heeft gegeven,

– de gegevens uitsluitend publiek 
beschikbaar zijn wanneer dit mogelijk is 
overeenkomstig de nationale of de 
Uniewetgeving of wanneer de persoon aan 
wie de gegevens afgegeven werden, 
hiervoor toestemming heeft gegeven,

Or. en

Motivering

Verheldering dat de bestaande nationale of EU-wetgeving bekendmaking kan vereisen of 
mogelijk kan maken.
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Amendement 348
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) leggen gedurende een gepaste periode 
alle relevante informatie vast met 
betrekking tot de gegevens die de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten heeft afgegeven en 
ontvangen, met name om ten behoeve van 
gerechtelijke procedures bewijzen te 
kunnen leveren. Dit vastleggen mag 
elektronisch plaatsvinden;

(g) leggen gedurende een gepaste periode, 
ongeacht het feit of de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten het 
aanbieden van gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten heeft gestaakt, alle 
relevante informatie vast met betrekking 
tot de gegevens die de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten heeft 
afgegeven en ontvangen, met name om ten 
behoeve van gerechtelijke procedures 
bewijzen te kunnen leveren. Dit vastleggen 
mag elektronisch plaatsvinden;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat relevante informatie toegankelijk blijft wanneer de dienstverlener zijn 
activiteiten heeft gestaakt.

Amendement 349
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 - punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) weigeren diensten te verlenen voor 
activiteiten waarvan ze weten dat ze 
illegaal zijn.

Or. fr

Amendement 350
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die gekwalificeerde 
certificaten afgeven, registreren in hun 
certificatendatabase de intrekking van een 
certificaat ten laatste tien minuten nadat 
de intrekking ingegaan is.

3. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die gekwalificeerde 
certificaten afgeven, registreren in hun 
certificatendatabase de intrekking van een 
certificaat zonder onnodige vertraging.

Or. en

Amendement 351
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Betreffende het bepaalde onder lid 3 
verstrekken gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die gekwalificeerde 
certificaten afgeven aan elke afhankelijke 
partij informatie over de geldigheid of 
ingetrokken status van door hen afgegeven 
gekwalificeerde certificaten. Deze 
informatie is op elk moment in ieder geval 
op certificaatbasis beschikbaar in een 
geautomatiseerde vorm die betrouwbaar, 
kosteloos en efficiënt is.

4. Betreffende het bepaalde onder lid 3 
verstrekken gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die gekwalificeerde 
certificaten afgeven aan elke afhankelijke 
partij informatie over de geldigheid of 
ingetrokken status van door hen afgegeven 
gekwalificeerde certificaten. Deze 
informatie is op elk moment in ieder geval 
op certificaatbasis beschikbaar in een 
geautomatiseerde vorm.

Or. en

Motivering

De precieze betekenis van "efficiënt" en "betrouwbaar" is onduidelijk. "Op elk moment 
beschikbaar" wijst al op betrouwbaarheid. Daarnaast kunnen oplossingen uit de particuliere 
sector, in tegenstelling tot de dienstverlening in de publieke sector, niet altijd kosteloos zijn. 
Partijen die van dergelijke diensten gebruikmaken, moeten zelf hun onderliggende 
bedrijfsmodel kunnen kiezen.
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Amendement 352
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
betrouwbare systemen en producten. 
Wanneer betrouwbare systemen en 
producten aan dergelijke normen voldoen, 
wordt aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in artikel 19 
bepaalde eisen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie maakt deze handelingen 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
betrouwbare systemen en producten. De 
Commissie houdt bij de vaststelling van de 
voor de doeleinden van deze verordening 
toe te passen normen terdege rekening 
met de inbreng van de belanghebbenden, 
bij voorkeur aan de hand van een 
effectbeoordeling. Wanneer betrouwbare 
systemen en producten aan dergelijke 
normen voldoen, wordt aangenomen dat er 
sprake is van overeenstemming met de in 
artikel 19 bepaalde eisen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie maakt deze handelingen 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Deze wijziging heeft betrekking op alle artikelen in de hele tekst die verwijzen naar de 
toepassing van normen.

Amendement 353
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake systemen 
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betrouwbare systemen en producten.
Wanneer betrouwbare systemen en 
producten aan dergelijke normen voldoen, 
wordt aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in artikel 19 
bepaalde eisen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie maakt deze handelingen 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

en producten waarvoor wordt aangenomen 
dat er sprake is van overeenstemming met 
de in artikel 19 bepaalde eisen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie maakt deze handelingen 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Het doel moet zijn om normen te ontwikkelen waaruit blijkt dat de in de verordening 
vastgestelde eisen worden nageleefd. Het is niet duidelijk of de term "betrouwbaar" zelf een 
aanvullende vereiste vormt. Er is geen juridisch verschil tussen een systeem dat aan eis X 
voldoet en een betrouwbaar systeem dat aan eis X voldoet. Anderzijds kunnen normen voor 
"betrouwbare" systemen onterecht de indruk wekken dat andere systemen die aan dezelfde 
eisen voldoen, zij het niet aan de norm, niet betrouwbaar zijn.

Amendement 354
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
betrouwbare systemen en producten. 
Wanneer betrouwbare systemen en 
producten aan dergelijke normen voldoen, 
wordt aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in artikel 19 
bepaalde eisen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie maakt deze handelingen 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
betrouwbare systemen en producten. Er is 
sprake van overeenstemming met de in 
artikel 19 bepaalde eisen wanneer
betrouwbare systemen en producten in 
overeenstemming zijn met dergelijke 
normen. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. De Commissie 
maakt deze handelingen bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.
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Or. en

Amendement 355
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een gekwalificeerde elektronische 
handtekening heeft dezelfde
rechtsgeldigheid als een handgeschreven 
handtekening.

2. Een gekwalificeerde elektronische 
handtekening ten aanzien van gegevens in 
elektronische vorm voldoet aan alle 
wettelijke eisen voor een handtekening, 
net zoals een handgeschreven 
handtekening zulks doet voor gegevens op 
een papieren drager.

Or. en

Motivering

De formulering van Richtlijn 1999/93/EG blijkt beter rekening te houden met de verschillende 
nationale vorm- en procedurevereisten.


