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Ændringsforslag 356
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En elektronisk signatur har samme 
retsvirkning som en håndskreven 
underskrift. Navnlig er en falsk 
underskrift ugyldig. Risikoen ved at 
fastslå, hvorvidt en underskrift er falsk, 
påhviler modtagerparten.

Or. en

Begrundelse

Underskrifter behandles forskelligt inden for forskellige medlemsstaters jurisdiktioner.
Ændringsforslaget indebærer imidlertid, at risikoen for forfalskning ikke påhviler en 
forbruger eller bruger af et system, men den enhed, der leverer systemet (og derfor bedre er i 
stand til at rette op på mangler og sikre sig, at der ikke er nogen mangler).

Ændringsforslag 357
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En kvalificeret elektronisk signatur med 
et tilknyttet kvalificeret elektronisk 
tidsstempel har samme retsvirkning som en 
håndskreven underskrift.

Or. en

Ændringsforslag 358
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En kvalificeret elektronisk signatur 
formodes at have samme retsvirkning som 
en håndskreven underskrift.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af risikoen for forfalskning af elektroniske signaturer har ændringsforslaget til 
formål - af forsigtighedshensyn - at indføre en formodning om lighed frem for lighed.

Ændringsforslag 359
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 360
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske signaturer skal anerkendes 
og accepteres i alle medlemsstater.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det foregående stykke taget i betragtning forekommer dette stykkes retsvirkning uklar.

Ændringsforslag 361
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske signaturer skal anerkendes 
og accepteres i alle medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 362
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Underskrifter behandles forskelligt inden for forskellige medlemsstaters jurisdiktioner. Visse 
lande har meget stærke notarielle traditioner, som andre ikke har. Harmonisering og 
forudsigelighed for borgerne med hensyn til anerkendelse af signatur vil kræve andre retlige 
ændringer end en forordning om elektroniske signaturer.

Ændringsforslag 363
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvorvidt "anerkendt" og "accepteret" er to forskellige begreber, og hvorvidt de 
indebærer forskellige retsvirkninger. Det er hensigtsmæssigt at udelade "og navnlig hvis en 
sådan signatur kræves", eftersom dette stykke i lighed med det følgende stykke udelukkende 
henviser til offentlige tjenester. Private parter bør frit kunne anvende ethvert 
sikkerhedsniveau, de kan enes om.

Ændringsforslag 364
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 365
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Slået sammen med stykke 7.

Ændringsforslag 366
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fastsætte de 

udgår
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forskellige sikkerhedsniveauer for 
elektroniske signaturer, jf. stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Den særlige overholdelsesmekanisme er ikke længere nødvendig med mekanismen til 
vedtagelse af tekniske krav, der er fastsat i artikel 37a (ny) som ændret.

Ændringsforslag 367
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske 
signaturer. En elektronisk signatur, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde det sikkerhedsniveau, der er 
fastlagt i en delegeret retsakt, som er 
vedtaget i henhold til stk. 6.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 368
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan ved hjælp af 7. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
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gennemførelsesretsakter opstille
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske 
signaturer. En elektronisk signatur, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde det sikkerhedsniveau, der er 
fastlagt i en delegeret retsakt, som er 
vedtaget i henhold til stk. 6.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

gennemførelsesretsakter definitioner af de 
forskellige sikkerhedsniveauer for 
elektroniske signaturer, jf. stk. 4 i denne 
artikel, og referencenumre på standarder 
for sikkerhedsniveauer for elektroniske 
signaturer. En elektronisk signatur, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde et fastlagt sikkerhedsniveau.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesretsakter virker mere hensigtsmæssige.

Ændringsforslag 369
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske 
signaturer. En elektronisk signatur, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde det sikkerhedsniveau, der er 
fastlagt i en delegeret retsakt, som er 
vedtaget i henhold til stk. 6.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske 
signaturer. Kommissionen sikrer, at der 
tages behørigt hensyn til input fra 
interessenter, helst i form af en 
konsekvensvurdering, i forbindelse med 
fastlæggelsen af de standarder, der skal 
finde anvendelse ved gennemførelsen af 
denne forordning. En elektronisk signatur, 
der opfylder disse standarder, formodes at 
overholde det sikkerhedsniveau, der er 
fastlagt i en delegeret retsakt, som er 
vedtaget i henhold til stk. 6.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
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offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler, hvori der nævnes anvendelse af standarder, i hele 
teksten.

Ændringsforslag 370
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår
Kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer
1. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske signaturer skal opfylde 
kravene i bilag I.
2. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske signaturer må ikke 
undergives ufravigelige krav, der går 
videre end kravene i bilag I.
3. Hvis et kvalificeret certifikat for en 
elektronisk signatur er blevet tilbagekaldt 
efter den første aktivering, taber det sin 
gyldighed, og dets status kan under ingen 
omstændigheder ændres ved at forny 
gyldigheden.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i bilag I.
5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer. Et kvalificeret certifikat for 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
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standarder, formodes at overholde 
kravene i bilag I. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

(Se også artikel 9-15 som ændret og artikel 3-7 som ændret).

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte strenge tekniske standarder i en EU-forordning, som det 
gøres i bilagene. Der er allerede tilstrækkeligt stærke incitamenter for markedsaktørerne til at 
sikre pålidelighed, og de mekanismer, der skal tilskynde til denne pålidelighed, er fastsat 
gennem bestemmelserne om gennemsigtighed, høring og ansvar i artikel 9-15 og artikel 3-7.

Ændringsforslag 371
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske signaturer må ikke undergives 
ufravigelige krav, der går videre end 
kravene i bilag I.

2. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske signaturer til 
grænseoverskridende brug må ikke 
undergives ufravigelige krav, der går 
videre end kravene i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Det bør fortsat være muligt for medlemsstaterne at stille yderligere krav til anvendelse, f.eks. 
egenskaber for visse erhverv. Medlemsstaterne bør dog tilpasse deres respektive systemer for
grænseoverskridende transaktioner.

Ændringsforslag 372
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i bilag I.

udgår

Or. en

Begrundelse

En gennemførelsesretsakt virker mere hensigtsmæssig. Derfor slået sammen med det følgende 
stykke.

Ændringsforslag 373
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer. Et kvalificeret certifikat for 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i bilag I. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer. Kommissionen sikrer, at der 
tages behørigt hensyn til input fra 
interessenter, helst i form af en 
konsekvensvurdering, i forbindelse med 
fastlæggelsen af de standarder, der skal 
finde anvendelse ved gennemførelsen af 
denne forordning. Et kvalificeret certifikat 
for elektroniske signaturer, der opfylder 
disse standarder, formodes at overholde 
kravene i bilag I. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler, hvori der nævnes anvendelse af standarder, i hele 
teksten.

Ændringsforslag 374
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer. Et kvalificeret certifikat for 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i bilag I. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter præcisere 
kravene i bilag I og opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer. Et kvalificeret certifikat for 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i bilag I. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

En gennemførelsesretsakt virker mere hensigtsmæssig. Derfor er det foregående stykke blevet 
slået sammen med dette stykke.

Ændringsforslag 375
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
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Krav til kvalificerede systemer til 
generering af elektroniske signaturer
1. Kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer skal opfylde 
kravene i bilag II.
2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer. Et kvalificeret 
system til generering af elektroniske 
signaturer, der opfylder disse standarder, 
formodes at overholde kravene i bilag II. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte strenge tekniske standarder i en EU-forordning, som det 
gøres i bilagene. Der er allerede tilstrækkeligt stærke incitamenter for markedsaktørerne til at 
sikre pålidelighed, og de mekanismer, der skal tilskynde til denne pålidelighed, er fastsat 
gennem bestemmelserne om gennemsigtighed, høring og ansvar i artikel 9-15 og artikel 3-7.

Ændringsforslag 376
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer. Et kvalificeret 
system til generering af elektroniske 
signaturer, der opfylder disse standarder, 
formodes at overholde kravene i bilag II. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer. Kommissionen 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
input fra interessenter, helst i form af en 
konsekvensvurdering, i forbindelse med 
fastlæggelsen af de standarder, der skal 
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vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

finde anvendelse ved gennemførelsen af 
denne forordning. Et kvalificeret system 
til generering af elektroniske signaturer, 
der opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i bilag II. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler, hvori der nævnes anvendelse af standarder, i hele 
teksten.

Ændringsforslag 377
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer kan certificeres af 
passende offentlige eller private organer, 
der udpeges af medlemsstaterne efter at 
være blevet underkastet en 
sikkerhedsevalueringsproces, som er 
gennemført i overensstemmelse med en af 
de standarder for sikkerhedsvurdering af 
informationsteknologiprodukter, der er 
opført på en liste, som Kommissionen 
opstiller ved gennemførelsesretsakter.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

1. Kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer kan certificeres af 
passende offentlige eller private organer, 
der udpeges af medlemsstaterne efter at 
være blevet underkastet en 
sikkerhedsevalueringsproces, som er 
gennemført i overensstemmelse med en af 
de standarder for sikkerhedsvurdering af 
informationsteknologiprodukter, der er 
opført på en liste, som Kommissionen 
opstiller ved gennemførelsesretsakter.
Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til input fra interessenter, 
helst i form af en konsekvensvurdering, i 
forbindelse med fastlæggelsen af de 
standarder, der skal finde anvendelse ved 
gennemførelsen af denne forordning.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
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offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler, hvori der nævnes anvendelse af standarder, i hele 
teksten.

Ændringsforslag 378
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer kan certificeres af 
passende offentlige eller private organer, 
der udpeges af medlemsstaterne efter at 
være blevet underkastet en 
sikkerhedsevalueringsproces, som er 
gennemført i overensstemmelse med en af 
de standarder for sikkerhedsvurdering af 
informationsteknologiprodukter, der er 
opført på en liste, som Kommissionen 
opstiller ved gennemførelsesretsakter.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

1. Systemer til generering af elektroniske 
signaturer kan certificeres af passende 
offentlige eller private organer, der 
udpeges af medlemsstaterne efter at være 
blevet underkastet en 
sikkerhedsevalueringsproces i 
overensstemmelse med en af de standarder 
for sikkerhedsvurdering af 
informationsteknologiprodukter, der er 
opført på en liste, som Kommissionen 
opstiller ved gennemførelsesretsakter.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Selvfølgelig. Hvorfor ikke? Lad os opstille en liste.

Ændringsforslag 379
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentliggørelse af en liste over 
certificerede kvalificerede systemer til 
generering af elektroniske signaturer

Offentliggørelse af en liste over 
certificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer

Or. en

Ændringsforslag 380
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne forelægger hurtigst 
muligt Kommissionen oplysninger om de 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer, der er certificeret 
af de organer, der er omhandlet i artikel 23.
De underretter også hurtigst muligt 
Kommissionen om kvalificerede systemer 
til generering af elektroniske signaturer, 
der ikke længere er certificeret.

1. Medlemsstaterne forelægger hurtigst 
muligt Kommissionen oplysninger om de 
systemer til generering af elektroniske 
signaturer, der er certificeret af de organer, 
der er omhandlet i artikel 23. De 
underretter også hurtigst muligt 
Kommissionen om kvalificerede systemer 
til generering af elektroniske signaturer, 
der ikke længere er certificeret.

Or. en

Ændringsforslag 381
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af de modtagne oplysninger 
opstiller Kommissionen en liste over 
certificerede kvalificerede systemer til 
generering af elektroniske signaturer, som 
den offentliggør og fører ajour.

2. På grundlag af de modtagne oplysninger 
opstiller Kommissionen en liste over 
certificerede kvalificerede systemer til 
generering af elektroniske signaturer, som 
den offentliggør og fører ajour.
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Kommissionen fremsender omgående 
disse ajourføringer til medlemsstaterne ad 
elektronisk vej.

Or. fr

Ændringsforslag 382
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På grundlag af de modtagne oplysninger 
opstiller Kommissionen en liste over 
certificerede kvalificerede systemer til 
generering af elektroniske signaturer, som 
den offentliggør og fører ajour.

2. På grundlag af de modtagne oplysninger 
opstiller Kommissionen en liste over 
certificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer, som den 
offentliggør og fører ajour.

Or. en

Ændringsforslag 383
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 384
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Krav til validering af kvalificerede 
elektroniske signaturer
1. En kvalificeret elektronisk signatur 
anses for gyldig, forudsat at det med en 
høj grad af sikkerhed kan fastslås, at der 
på underskrifttidspunktet gælder 
følgende:
a) certifikatet, der støtter signaturen, er et 
certifikat for elektronisk signatur, der er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag I
b) det påkrævede kvalificerede certifikat 
er autentisk og gyldigt
c) signaturvalideringsdataene stemmer 
overens med de data, der leveres til 
modtagerparten
d) det sæt data, der entydigt repræsenterer 
underskriveren, leveres korrekt til 
modtagerparten
e) en eventuel anvendelse af et 
pseudonym fremgår klart for 
modtagerparten
f) den elektroniske signatur er genereret 
af et kvalificeret system til generering af 
elektroniske signaturer
g) de underskrevne datas integritet er ikke 
bragt i fare
h) kravene i artikel 3, nr. 7, er opfyldt
i) det system, der anvendes til validering 
af signaturen, leverer modtagerparten det 
korrekte resultat af valideringsprocessen 
og gør det muligt for vedkommende at 
opdage eventuelle sikkerhedsproblemer.
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2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.
3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
validering af kvalificerede elektroniske 
signaturer. En validering af kvalificerede 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde 
kravene i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte strenge tekniske standarder i en EU-forordning, som det 
gøres i bilagene. Der er allerede tilstrækkeligt stærke incitamenter for markedsaktørerne til at 
sikre pålidelighed, og de mekanismer, der skal tilskynde til denne pålidelighed, er fastsat 
gennem bestemmelserne om gennemsigtighed og kontrol i artikel 15-16.

Ændringsforslag 385
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
validering af kvalificerede elektroniske 
signaturer. En validering af kvalificerede 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
validering af kvalificerede elektroniske 
signaturer. Kommissionen sikrer, at der 
tages behørigt hensyn til input fra 
interessenter, helst i form af en 
konsekvensvurdering, i forbindelse med 
fastlæggelsen af de standarder, der skal 
finde anvendelse ved gennemførelsen af 
denne forordning. En validering af 
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retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

kvalificerede elektroniske signaturer, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler, hvori der nævnes anvendelse af standarder, i hele 
teksten.

Ændringsforslag 386
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
Kvalificeret valideringstjeneste for 
kvalificerede elektroniske signaturer
1. Kvalificerede tillidstjenesteydere skal 
stille kvalificerede valideringstjenester for 
kvalificerede elektroniske signaturer til 
rådighed, der:
a) udfører validering i overensstemmelse 
med artikel 25, stk. 1, og
b) gør det muligt for modtagerparter 
automatisk at modtage resultatet af 
valideringsprocessen på pålidelig og 
effektiv vis, hvor resultatet bærer 
valideringstjenesteyderens avancerede 
elektroniske signatur eller avancerede 
elektroniske segl.
2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede valideringstjenester, jf. stk. 
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1. En valideringstjeneste for kvalificerede 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde 
kravene i stk. 1, litra b). Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte strenge tekniske standarder i en EU-forordning, som det 
gøres i bilagene. Der er allerede tilstrækkeligt stærke incitamenter for markedsaktørerne til at 
sikre pålidelighed, og de mekanismer, der skal tilskynde til denne pålidelighed, er fastsat 
gennem bestemmelserne om gennemsigtighed og kontrol i artikel 15-16.

Ændringsforslag 387
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gør det muligt for modtagerparter 
automatisk at modtage resultatet af 
valideringsprocessen på pålidelig og 
effektiv vis, hvor resultatet bærer 
valideringstjenesteyderens avancerede 
elektroniske signatur eller avancerede 
elektroniske segl.

b) gør det muligt for modtagerparter 
automatisk at modtage resultatet af 
valideringsprocessen, hvor resultatet bærer 
valideringstjenesteyderens avancerede 
elektroniske signatur eller avancerede 
elektroniske segl.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med "pålidelig og effektiv". Under alle omstændigheder bør 
dette overlades til tjenesteudbyderens forretningsmodel, eftersom det er i deres egen interesse 
at tilbyde effektive og pålidelige tjenester til brugerne.
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Ændringsforslag 388
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede valideringstjenester, jf. stk. 1.
En valideringstjeneste for kvalificerede 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i stk. 1, litra b). Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede valideringstjenester, jf. stk. 1.
Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til input fra interessenter, 
helst i form af en konsekvensvurdering, i 
forbindelse med fastlæggelsen af de 
standarder, der skal finde anvendelse ved 
gennemførelsen af denne forordning. En 
valideringstjeneste for kvalificerede 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i stk. 1, litra b). Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler, hvori der nævnes anvendelse af standarder, i hele 
teksten.

Ændringsforslag 389
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Bevaring af kvalificerede elektroniske 
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signaturer
1. Kvalificerede tillidstjenesteydere skal 
stille en tjeneste til rådighed til bevaring 
af kvalificerede elektroniske signaturer;
denne tjeneste skal omfatte procedurer og 
teknologier, der gør det muligt at 
forlænge pålideligheden af 
valideringsdataene for kvalificerede 
elektroniske signaturer ud over den 
teknologiske gyldighedsperiode.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.
3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
bevaring af kvalificerede elektroniske 
signaturer. En tjeneste til bevaring af 
kvalificerede elektroniske signaturer, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i stk. 1.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte strenge tekniske standarder i en EU-forordning, som det 
gøres i bilagene. Der er allerede tilstrækkeligt stærke incitamenter for markedsaktørerne til at 
sikre pålidelighed, og de mekanismer, der skal tilskynde til denne pålidelighed, er etableret i 
artikel 15-16 om gennemsigtighed og kontrol.

Ændringsforslag 390
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for bevaring 
af kvalificerede elektroniske signaturer. En 
tjeneste til bevaring af kvalificerede 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for bevaring 
af kvalificerede elektroniske signaturer.
Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til input fra interessenter, 
helst i form af en konsekvensvurdering, i 
forbindelse med fastlæggelsen af de 
standarder, der skal finde anvendelse ved 
gennemførelsen af denne forordning. En 
tjeneste til bevaring af kvalificerede 
elektroniske signaturer, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler, hvori der nævnes anvendelse af standarder, i hele 
teksten.

Ændringsforslag 391
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Retsvirkninger af elektroniske segl
1. Et elektronisk segl må ikke nægtes 
retlig gyldighed og anerkendelse som 
bevis under retssager alene af den grund, 
at det er i elektronisk form.
2. Når et elektronisk segl har status som 
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kvalificeret, gælder der efter loven en 
formodning om, at seglet giver sikkerhed 
for oprindelsen og integriteten af de data, 
som det er knyttet til.
3. Et kvalificeret elektronisk segl skal 
anerkendes og accepteres i alle 
medlemsstater.
4. Hvis der kræves et elektronisk segl med 
et sikkerhedsniveau, som ligger under det 
niveau, der er forbundet med et 
kvalificeret elektronisk segl, og navnlig 
hvis et sådant segl kræves af en 
medlemsstat som forudsætning for 
adgang til en onlinetjeneste, der tilbydes 
af et offentligt organ, på grundlag af en 
passende vurdering af de risici, der er 
forbundet med den pågældende tjeneste, 
skal alle elektroniske segl, der har mindst 
samme sikkerhedsniveau, accepteres.
5. I forbindelse med grænseoverskridende 
adgang til en onlinetjenester, der tilbydes 
af et offentligt organ, må medlemsstaterne 
ikke kræve et elektronisk segl med et 
højere sikkerhedsniveau end det, der er 
forbundet med et kvalificeret elektronisk 
segl.
6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fastsætte de 
forskellige sikkerhedsniveauer for 
elektroniske segl, jf. stk. 4.
7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske segl.
Et elektronisk segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde det 
sikkerhedsniveau, der er fastlagt i en 
delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til stk. 6. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.



AM\936634DA.doc 27/59 PE510.822v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 392
Paul Rübig

Forslag til forordning
Kapitel 3 – afdeling 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektronisk segl Elektroniske segl og/eller stempler

Or. en

Ændringsforslag 393
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når et elektronisk segl har status som 
kvalificeret, gælder der efter loven en 
formodning om, at seglet giver sikkerhed 
for oprindelsen og integriteten af de data, 
som det er knyttet til.

2. Et elektronisk segl sikrer den 
forseglende parts identitet og integriteten 
af de data, som det er knyttet til.

Or. en

Begrundelse

En retlig formodning ville gå ud over virkningen af en elektronisk signatur. Endvidere 
forekommer "oprindelsen" for vagt som et retligt begreb, eftersom dette berører f.eks. 
national proceduremæssig og kommerciel lovgivning i spørgsmål om repræsentation, 
viljeerklæring osv.

Ændringsforslag 394
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et kvalificeret elektronisk segl skal 
anerkendes og accepteres i alle 
medlemsstater.

3. Et kvalificeret elektronisk segl skal 
anerkendes i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Forskellen mellem "anerkendes" og "accepteres" er uklar. Stykket er i modsætning til de 
tilsvarende bestemmelser om elektronisk signaturer ikke udeladt, eftersom begrebet 
(elektronisk) segl ikke eksisterer i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 395
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at udelade "og navnlig hvis et sådant segl kræves", eftersom dette 
stykke i lighed med det følgende stykke udelukkende henviser til offentlige tjenester. Private 
parter bør frit kunne anvende ethvert sikkerhedsniveau, de kan enes om.
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Ændringsforslag 396
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 397
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

En gennemførelsesretsakt virker mere hensigtsmæssig. Slået sammen med det følgende stykke.
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Ændringsforslag 398
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske segl.
Et elektronisk segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde det 
sikkerhedsniveau, der er fastlagt i en 
delegeret retsakt, som er vedtaget i henhold 
til stk. 6. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske segl.
Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til input fra interessenter, 
helst i form af en konsekvensvurdering, 
ved fastlæggelsen af de standarder, der 
skal finde anvendelse i forbindelse med 
denne forordning. Et elektronisk segl, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde det sikkerhedsniveau, der er 
fastlagt i en delegeret retsakt, som er 
vedtaget i henhold til stk. 6.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler i teksten, hvori der nævnes anvendelse af 
standarder.

Ændringsforslag 399
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 

7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte 
forskellige sikkerhedsniveauer for 
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sikkerhedsniveauer for elektroniske segl.
Et elektronisk segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde det 
sikkerhedsniveau, der er fastlagt i en 
delegeret retsakt, som er vedtaget i henhold 
til stk. 6. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

elektroniske segl, jf. stk. 4, og opstille 
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske segl.
Et elektronisk segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde det 
sikkerhedsniveau, der er fastlagt i en 
delegeret retsakt, som er vedtaget i henhold 
til stk. 6. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

En gennemførelsesretsakt virker mere hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 400
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Krav til kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl
1. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl skal opfylde kravene i 
bilag III.
2. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl må ikke undergives 
ufravigelige krav, der går videre end 
kravene i bilag III.
3. Hvis et kvalificeret certifikat for et 
elektronisk segl er blevet tilbagekaldt efter 
den første aktivering, mister det sin 
gyldighed, og dets status kan under ingen 
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omstændigheder ændres ved at forny 
gyldigheden.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i bilag III.
5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
segl. Et kvalificeret certifikat for 
elektroniske segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde 
kravene i bilag III. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 401
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl skal opfylde kravene i 
bilag III.

1. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl og/eller stempler skal 
opfylde kravene i bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 402
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl må ikke undergives 
ufravigelige krav, der går videre end 
kravene i bilag III.

2. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl til grænseoverskridende 
brug må ikke undergives ufravigelige krav, 
der går videre end kravene i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at opstille krav med henblik på nationalt brug.

Ændringsforslag 403
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl må ikke undergives 
ufravigelige krav, der går videre end 
kravene i bilag III.

2. Kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl og/eller stempler må ikke 
undergives ufravigelige krav, der går 
videre end kravene i bilag III.

Or. en

Ændringsforslag 404
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et kvalificeret certifikat for et 
elektronisk segl er blevet tilbagekaldt efter 
den første aktivering, mister det sin 
gyldighed, og dets status kan under ingen 
omstændigheder ændres ved at forny 
gyldigheden.

3. Hvis et kvalificeret certifikat for et 
elektronisk segl og/eller stempel er blevet 
tilbagekaldt efter den første aktivering, 
mister det sin gyldighed, og dets status kan 
under ingen omstændigheder ændres ved at 
forny gyldigheden.
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Or. en

Ændringsforslag 405
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
segl. Et kvalificeret certifikat for 
elektroniske segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i bilag III. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
segl. Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til input fra interessenter, 
helst i form af en konsekvensvurdering, 
ved fastlæggelsen af de standarder, der 
skal finde anvendelse i forbindelse med 
denne forordning. Et kvalificeret certifikat 
for elektroniske segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i bilag III. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler i teksten, hvori der nævnes anvendelse af 
standarder.

Ændringsforslag 406
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af 5. Kommissionen kan ved hjælp af 
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gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
segl. Et kvalificeret certifikat for 
elektroniske segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i bilag III. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
segl og/eller stempler. Et kvalificeret 
certifikat for elektroniske segl, der opfylder 
disse standarder, formodes at overholde 
kravene i bilag III. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 407
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske segl
1. Artikel 22 finder tilsvarende 
anvendelse, for så vidt angår for kravene 
til kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske segl.
2. Artikel 23 finder tilsvarende 
anvendelse, for så vidt angår certificering 
af kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske segl.
3. Artikel 24 finder tilsvarende 
anvendelse, for så vidt angår 
offentliggørelse af en liste over 
certificerede kvalificerede systemer til 
generering af elektroniske segl.

Or. en
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Ændringsforslag 408
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 22 finder tilsvarende anvendelse, 
for så vidt angår for kravene til 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske segl.

1. Artikel 22 finder tilsvarende anvendelse, 
for så vidt angår for kravene til 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske segl og/eller stempler.

Or. en

Ændringsforslag 409
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 23 finder tilsvarende anvendelse, 
for så vidt angår certificering af 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske segl.

2. Artikel 23 finder tilsvarende anvendelse, 
for så vidt angår certificering af 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske segl og/eller stempler.

Or. en

Ændringsforslag 410
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Artikel 24 finder tilsvarende anvendelse, 
for så vidt angår offentliggørelse af en liste 
over certificerede kvalificerede systemer til 
generering af elektroniske segl.

3. Artikel 24 finder tilsvarende anvendelse, 
for så vidt angår offentliggørelse af en liste 
over certificerede kvalificerede systemer til 
generering af elektroniske segl og/eller 
stempler.



AM\936634DA.doc 37/59 PE510.822v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 411
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Validering og bevaring af kvalificerede 
elektroniske segl
Artikel 25, 26 og 27 finder tilsvarende 
anvendelse, for så vidt angår validering 
og bevaring af kvalificerede elektroniske 
segl.

Or. en

Ændringsforslag 412
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25, 26 og 27 finder tilsvarende 
anvendelse, for så vidt angår validering og 
bevaring af kvalificerede elektroniske segl.

Artikel 25, 26 og 27 finder tilsvarende 
anvendelse, for så vidt angår validering og 
bevaring af kvalificerede elektroniske segl 
og/eller stempler.

Or. en

Ændringsforslag 413
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 32



PE510.822v01-00 38/59 AM\936634DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Retsvirkninger af elektroniske 
tidsstempler
1. Et elektronisk tidsstempel må ikke 
nægtes retlig gyldighed og anerkendelse 
som bevis under retssager alene af den 
grund, at det er i elektronisk form.
2. Når et elektronisk tidsstempel har 
status som kvalificeret, gælder der efter 
loven en formodning om, at tidsstemplet 
giver sikkerhed for det tidspunkt, som det 
angiver, og integriteten af de data, som 
tidsangivelsen er knyttet til.
3. Et kvalificeret elektronisk tidsstempel 
skal anerkendes og accepteres i alle
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 414
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Krav til kvalificerede elektroniske 
tidsstempler
1. Kvalificerede elektroniske tidsstempler 
skal opfylde følgende krav:
a) de skal være nøjagtigt forbundet med 
UTC (Coordinated Universal Time) på en 
sådan måde, at det er umuligt at ændre 
dataene, uden at det opdages
b) de skal bygge på en præcis tidskilde
c) de skal være udstedt af en kvalificeret 
tillidstjenesteyder
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d) de skal være forsynet med den 
kvalificerede tillidstjenesteyders 
avancerede elektroniske signatur eller 
avancerede elektroniske segl eller et 
tilsvarende middel.
2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
nøjagtig sammenkædning af tidspunkt og 
data og for brug af en nøjagtig tidskilde.
Et kvalificeret tidsstempel, der opfylder 
disse standarder, formodes at overholde 
kravene i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 415
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de skal være forsynet med den 
kvalificerede tillidstjenesteyders 
avancerede elektroniske signatur eller 
avancerede elektroniske segl eller et 
tilsvarende middel.

d) de skal være forsynet med den 
kvalificerede tillidstjenesteyders 
avancerede elektroniske signatur eller 
avancerede elektroniske segl.

Or. ro

Ændringsforslag 416
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for nøjagtig 
sammenkædning af tidspunkt og data og 
for brug af en nøjagtig tidskilde. Et 
kvalificeret tidsstempel, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for nøjagtig 
sammenkædning af tidspunkt og data og 
for brug af en nøjagtig tidskilde.
Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til input fra interessenter, 
helst i form af en konsekvensvurdering, 
ved fastlæggelsen af de standarder, der 
skal finde anvendelse i forbindelse med 
denne forordning. Et kvalificeret 
tidsstempel, der opfylder disse standarder, 
formodes at overholde kravene i stk. 1.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler i teksten, hvori der nævnes anvendelse af 
standarder.

Ændringsforslag 417
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Retsvirkninger og accept af elektroniske 
dokumenter
1. Et elektronisk dokument anses for 
fuldstændig ligestillet med papirudgaven 
af samme dokument og kan godtages som 
bevismateriale under retssager under 
hensyntagen til graden af sikkerhed for 
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dokumentets ægthed og integritet.
2. Med hensyn til et dokument, der bærer 
en kvalificeret elektronisk signatur eller et 
kvalificeret elektronisk segl, som tilhører 
en person, der har kompetence til at 
udstede det pågældende dokument, gælder 
der efter loven en formodning om ægthed 
og integritet, forudsat at dokumentet ikke 
indeholder dynamiske elementer, der 
automatisk kan ændre dokumentet.
3. Når der skal forelægges et 
originaldokument eller en bekræftet 
genpart som forudsætning for, at der kan 
leveres en tjeneste, der tilbydes online af 
et offentligt organ, skal som minimum 
elektroniske dokumenter, der er udstedt af 
personer med kompetence hertil, og som 
anses for originaler eller bekræftede 
genparter i henhold til national ret i 
oprindelsesmedlemsstaten, accepteres i 
andre medlemsstater, uden at der stilles 
yderligere krav.
4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge 
formater for elektroniske signaturer og 
segl, der skal accepteres, når en 
medlemsstat kræver et underskrevet eller 
forseglet dokument som forudsætning for, 
at der kan leveres en tjeneste, der tilbydes 
online af et offentligt organ, jf. stk. 2.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 418
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et elektronisk dokument anses for 1. Et elektronisk dokument kan godtages 
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fuldstændig ligestillet med papirudgaven 
af samme dokument og kan godtages som 
bevismateriale under retssager under 
hensyntagen til graden af sikkerhed for 
dokumentets ægthed og integritet.

som bevismateriale under retssager under 
hensyntagen til graden af sikkerhed for 
dokumentets ægthed og integritet.

Or. en

Begrundelse

Der er tilfælde, hvor der kræves originale papirdokumenter, og hvor det ikke vil være 
hensigtsmæssigt at give elektroniske dokumenter samme juridiske gyldighed. Dette spørgsmål 
bør det i sidste ende være op til national lovgivning at afgøre.

Ændringsforslag 419
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et elektronisk dokument anses for 
fuldstændig ligestillet med papirudgaven af 
samme dokument og kan godtages som 
bevismateriale under retssager under 
hensyntagen til graden af sikkerhed for 
dokumentets ægthed og integritet.

1. Et elektronisk dokument anses for 
fuldstændig ligestillet med papirudgaven af 
samme dokument og kan godtages som 
bevismateriale under retssager afhængigt 
af graden af sikkerhed for dokumentets 
ægthed og integritet.

Or. fr

Ændringsforslag 420
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til et dokument, der bærer 
en kvalificeret elektronisk signatur eller et 
kvalificeret elektronisk segl, som tilhører 
en person, der har kompetence til at 

2. Med hensyn til et dokument, der bærer 
en kvalificeret elektronisk signatur eller et 
kvalificeret elektronisk segl, gælder der 
efter loven en formodning om ægthed og 
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udstede det pågældende dokument, gælder 
der efter loven en formodning om ægthed 
og integritet, forudsat at dokumentet ikke 
indeholder dynamiske elementer, der 
automatisk kan ændre dokumentet.

integritet, forudsat at dokumentet ikke 
indeholder dynamiske elementer, der 
automatisk kan ændre dokumentet.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår et dokument, der er underskrevet eller forseglet elektronisk, bør 
formodningen om ægthed og integritet være til stede. En sådan formodning kan der dog ikke 
være tale om hverken for så vidt angår den person, som har underskrevet dokumentet, eller 
vedkommendes kompetence til at gøre det.

Ændringsforslag 421
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til et dokument, der bærer 
en kvalificeret elektronisk signatur eller et 
kvalificeret elektronisk segl, som tilhører 
en person, der har kompetence til at 
udstede det pågældende dokument, gælder 
der efter loven en formodning om ægthed 
og integritet, forudsat at dokumentet ikke 
indeholder dynamiske elementer, der 
automatisk kan ændre dokumentet.

2. Med hensyn til et dokument, der bærer 
en kvalificeret elektronisk signatur eller et 
kvalificeret elektronisk segl, som tilhører 
en person, der har kompetence til at 
udstede det pågældende dokument, gælder 
der efter loven en formodning om ægthed 
og integritet, forudsat at dokumentet ikke 
indeholder dynamiske elementer, der 
automatisk kan ændre dokumentets 
indhold efterfølgende.

Or. en

Begrundelse

Der er nogle skjulte elementer i elektroniske filer som f.eks. "sidst set"-funktionen eller 
lignende, som kan ændre sig, men formålet med bestemmelsen er at sikre indholdets 
integritet, eftersom det er det, parterne sætter deres lid til.

Ændringsforslag 422
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der skal forelægges et 
originaldokument eller en bekræftet 
genpart som forudsætning for, at der kan 
leveres en tjeneste, der tilbydes online af et 
offentligt organ, skal som minimum 
elektroniske dokumenter, der er udstedt af 
personer med kompetence hertil, og som 
anses for originaler eller bekræftede 
genparter i henhold til national ret i 
oprindelsesmedlemsstaten, accepteres i 
andre medlemsstater, uden at der stilles 
yderligere krav.

3. Når der skal forelægges et 
originaldokument eller en bekræftet 
genpart som forudsætning for, at der kan 
leveres en tjeneste, der tilbydes online af et 
offentligt organ, skal som minimum 
elektroniske dokumenter, der er 
underskrevet eller forseglet elektronisk af 
personer med kompetence hertil, og som 
anses for originaler eller bekræftede 
genparter i henhold til national ret i 
oprindelsesmedlemsstaten, accepteres i 
andre medlemsstater, uden at der stilles 
yderligere krav.

Or. en

Ændringsforslag 423
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
Retsvirkning af elektroniske 
leveringstjenester
1. Data, der sendes eller modtages via en 
elektronisk leveringstjeneste, kan 
godtages som bevismateriale under 
retssager, for så vidt angår dataenes 
integritet og sikkerheden for den dato og 
det tidspunkt, hvor dataene blev sendt til 
eller modtaget af en bestemt adressat.
2. Med hensyn til data, der sendes eller 
modtages via en kvalificeret elektronisk 
leveringstjeneste, gælder der efter loven 
en formodning om dataenes integritet og 
nøjagtigheden af den dato og det 
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tidspunkt for afsendelse eller modtagelse 
af dataene, som den kvalificerede 
elektroniske leveringstjeneste angiver.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at specificere, hvilke mekanismer 
til at sende og modtage data via
elektroniske leveringstjenester der skal 
bruges for at fremme interoperabilitet 
mellem elektroniske leveringstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 424
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår
Krav til kvalificerede elektroniske 
leveringstjenester
1. Kvalificerede elektroniske 
leveringstjenester skal opfylde følgende 
krav:
a) de skal stilles til rådighed af en eller 
flere kvalificerede tillidstjenesteydere
b) de skal tillade entydig identifikation af 
afsenderen og, om relevant, af 
modtageren
c) dataafsendelses- og -
modtagelsesprocessen skal være beskyttet 
af den kvalificerede tillidstjenesteyders 
avancerede elektroniske signatur eller 
avancerede elektroniske segl på en sådan 
måde, at det er umuligt at ændre dataene, 
uden at det opdages
d) hvis det er nødvendigt at ændre 
dataene, for at de kan sendes eller 
modtages, skal dette angives klart over for 
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afsenderen og modtageren af dataene
e) datoen for afsendelse, modtagelse og en 
eventuel ændring af data skal fremgå ved 
hjælp af et kvalificeret elektronisk 
tidsstempel
f) hvis dataene overføres mellem to eller 
flere kvalificerede tillidstjenesteydere, 
gælder kravene i litra a) – e) for samtlige 
kvalificerede tillidstjenesteydere.
2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
dataafsendelses- og 
-modtagelsesprocesser. En 
dataafsendelses- og -modtagelsesproces, 
der opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i stk. 1.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 425
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
dataafsendelses- og -modtagelsesprocesser.
En dataafsendelses- og -
modtagelsesproces, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
dataafsendelses- og -modtagelsesprocesser.
Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til input fra interessenter, 
helst i form af en konsekvensvurdering, 
ved fastlæggelsen af de standarder, der 
skal finde anvendelse i forbindelse med 
denne forordning. En dataafsendelses- og 
-modtagelsesproces, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
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Tidende. i stk. 1. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler i teksten, hvori der nævnes anvendelse af 
standarder.

Ændringsforslag 426
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Krav til kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation
1. Kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation skal opfylde 
kravene i bilag IV.
2. Kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation skal anerkendes 
og accepteres i alle medlemsstater.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i bilag IV.
4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation. Et kvalificeret 
certifikat for webstedsautentifikation, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i bilag IV. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
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vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 427
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 udgår
Krav til kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation
1. Kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation skal opfylde 
kravene i bilag IV.
2. Kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation skal anerkendes 
og accepteres i alle medlemsstater.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i bilag IV.
4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation. Et kvalificeret 
certifikat for webstedsautentifikation, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i bilag IV. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Begrundelse

Det er uklart, hvad merværdien ved at skabe europæiske certifikater til websteder i en global 
onlineverden består i. Der findes standarder i sektoren, som brugerne kender, og hvis 
anvendelse er almindelig udbredt. Yderligere certifikater ville skabe en risiko for at forvirre 
brugerne og ville resultere i en forskel i opfattelsen for så vidt angår websteder, der er 
hjemmehørende uden for den Europæiske Union.

Ændringsforslag 428
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation. Et kvalificeret 
certifikat for webstedsautentifikation, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i bilag IV. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
kvalificerede certifikater for 
webstedsautentifikation. Kommissionen 
sikrer, at der tages behørigt hensyn til 
input fra interessenter, helst i form af en 
konsekvensvurdering, ved fastlæggelsen 
af de standarder, der skal finde 
anvendelse i forbindelse med denne 
forordning. Et kvalificeret certifikat for 
webstedsautentifikation, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde kravene 
i bilag IV. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler i teksten, hvori der nævnes anvendelse af 
standarder.

Ændringsforslag 429
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Kapitel III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IIIa
Standardisering

Artikel 37a
En mekanisme til vedtagelse af tekniske 

krav
1. Såfremt bestemmelser i denne 
forordning kun kan gennemføres ved at 
stille krav om specifikke tekniske 
funktioner i elektroniske autentifikations-
og identifikationsordninger, underretter 
medlemsstaterne Kommissionen herom 
efter proceduren i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/34/EF af 
22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester.
2. Udarbejdelsen af tekniske krav, 
specifikationer og standarder skal 
endvidere være omfattet af 
revisionsmekanismerne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/5/EF og Rådets beslutning 
87/95/EØF af 22. december 1986 om 
standardisering inden for 
informationsteknologi og 
telekommunikation.

Or. en

Begrundelse

Disse to er de definerende direktiver, hvori det er kodificeret, hvordan der udvikles en 
gennemsigtig og åben mekanisme med mange deltagende aktører til brug ved udarbejdelse af 
standarder og specifikationer i Den Europæiske Union og i overensstemmelse med 
standardiseringsdirektivet.
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Ændringsforslag 430
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter som nævnt i artikel 8, stk.3, 
artikel 15, stk.5, artikel 18, stk. 5, artikel 
20, stk. 6, artikel 21, stk. 4, artikel 23, 
stk.3, artikel 25, stk.2, artikel 27, stk. 2, 
artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 4, artikel 
30, stk. 2, artikel 31, artikel 35, stk. 3, og 
artikel 37, stk.3, tillægges Kommissionen 
for en periode på fem år fra datoen for 
denne forordnings ikrafttræden.
Kommissionen udarbejder en rapport om 
delegationen af beføjelser senest seks 
måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro

Ændringsforslag 431
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter som nævnt i artikel 8, stk. 3, 
artikel 13, stk. 5, artikel 15, stk. 5, artikel 
16, stk. 5, artikel 18, stk. 5, artikel 20, stk. 
6, artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 25, stk. 2, artikel 27, stk. 2, artikel 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter som nævnt i artikel 13, stk. 5, og 
artikel 15, stk. 5, tillægges Kommissionen 
for en ubegrænset periode fra datoen for 
dette direktivs ikrafttræden.
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28, stk. 6, artikel 29, stk. 4, artikel 30, stk. 
2, artikel 31, artikel 35, stk. 3 og artikel 
37, stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 432
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den i artikel 13, stk. 5, og artikel 15, stk. 
5, omhandlede delegation af beføjelser kan 
til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Afgørelsen får 
virkning fra dagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 433
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom. Kommissionen må ikke vedtage en 
delegeret retsakt i medfør af denne 
forordning uden forudgående høring af 
erhvervslivet og relevante aktører.

Or. en

Ændringsforslag 434
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gennemførelsesretsakter, der skal 
vedtages i medfør af denne forordning, 
må ikke vedtages uden forudgående 
høring af erhvervslivet og relevante 
aktører.

Or. en

Ændringsforslag 435
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) 182/2011 
anvendelse.

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 4 i forordning (EU) 182/2011 
anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 436
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 437
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 438
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kvalificerede certifikater, der er udstedt 
i henhold til direktiv 1999/93/EF, anses for 

4. Certifikater, der er udstedt i henhold til 
direktiv 1999/93/EF, anses for certifikater 
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kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer i henhold til nærværende 
forordning, indtil de udløber, dog højst i 
fem år regnet fra forordningens 
ikrafttræden.

for elektroniske signaturer i henhold til 
nærværende forordning, indtil de udløber, 
dog højst i fem år regnet fra forordningens 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 439
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere behov for det.

Ændringsforslag 440
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Bilag I – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et sæt data, der entydigt repræsenterer 
den underskriver, som certifikatet er 
udstedt til, herunder som minimum 
underskriverens navn eller pseudonym; i 
sidstnævnte tilfælde skal det fremgå, at der 
er tale om et pseudonym

c) et sæt data, der entydigt repræsenterer 
den underskriver, som certifikatet er 
udstedt til, herunder som minimum (for de 
lande, som understøtter det)
vedkommendes entydige identifikator (der 
er egnet til automatisk behandling) og 
underskriverens navn eller pseudonym; i 
sidstnævnte tilfælde skal det fremgå, at der 
er tale om et pseudonym

Or. en
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Ændringsforslag 441
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag I – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) særlige oplysninger om 
underskriveren, der tilføjes, hvis det er 
relevant, afhængigt af formålet med 
certifikatet

Or. en

Begrundelse

Teksten er taget fra direktiv 1999/93/EF. Særlige oplysninger, som ganske vist ikke anvendes i 
alle medlemsstater, har vist sig nyttige i visse sektorer og bør derfor ikke udelukkes, eftersom 
en udelukkelse ville skade aktuelle praksisser, der er baseret på direktiv 1999/93/EF.

Ændringsforslag 442
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere behov for det.

Ændringsforslag 443
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag III
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere behov for det.

Ændringsforslag 444
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Bilag III – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de valideringsdata for det elektroniske 
segl, som svarer til dataene til generering 
af det elektroniske segl

d) et sæt data, der entydigt repræsenterer 
den juridiske person, som certifikatet er 
udstedt til, herunder som minimum navn 
og registreringsnummer, som disse 
fremgår af det officielle register (unikt i 
EU-sammenhæng og egnet til automatisk 
behandling)

Or. en

Ændringsforslag 445
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke længere behov for det.
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Ændringsforslag 446
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Bilag IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilaget udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad merværdien ved at skabe europæiske certifikater til websteder i en global 
onlineverden består i. Der findes standarder i sektoren, som brugerne kender, og hvis 
anvendelse er almindelig udbredt. Yderligere certifikater ville skabe en risiko for at forvirre 
brugerne og ville resultere i en forskel i opfattelsen for så vidt angår websteder, der er 
hjemmehørende uden for den Europæiske Union.

Ændringsforslag 447
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag IV – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et sæt data, der entydigt repræsenterer 
den juridiske person, som certifikatet er 
udstedt til, herunder som minimum navn 
og registreringsnummer, som det fremgår 
af det officielle register

c) et sæt data, der entydigt repræsenterer 
den fysiske eller juridiske person, som 
certifikatet er udstedt til, herunder som 
minimum navn og registreringsnummer, alt 
afhængigt af situationen, som det fremgår 
af det officielle register

Or. ro

Ændringsforslag 448
Silvia-Adriana Þicãu

Forslag til forordning
Bilag IV – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) adresseoplysninger, herunder som 
minimum oplysninger om by og 
medlemsstat, for den juridiske person, som 
certifikatet er udstedt til, som de fremgår af 
det officielle register

d) adresseoplysninger, herunder som 
minimum oplysninger om by og 
medlemsstat, for den fysiske eller juridiske 
person, som certifikatet er udstedt til, som 
de fremgår af det officielle register

Or. ro

Ændringsforslag 449
Silvia-Adriana Þicãu

Forslag til forordning
Bilag IV – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) navnet på det eller de domæner, der 
drives af den juridiske person, som 
certifikatet er udstedt til

e) navnet på det eller de domæner, der 
drives af den fysiske eller juridiske person, 
som certifikatet er udstedt til

Or. ro


