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Amendement 356
Amelia Andersdotter

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 elektronische handtekening heeft 
dezelfde rechtsgeldigheid als een 
handgeschreven handtekening. Hierbij 
wordt aangetekend dat een vervalste 
handtekening ongeldig is. Het risico in 
verband met het bepalen of een 
handtekening is vervalst is voor rekening 
van de afhankelijke partij.

Or. en

Motivering

Onder de jurisdicties van de verschillende lidstaten worden handtekeningen op verschillende 
wijze behandeld. Dit betekent echter niet dat het risico in verband met vervalsing bij een 
consument of gebruiker van een systeem ligt, maar bij de entiteit die het systeem aanbiedt (en 
die dus beter in staat om tekortkomingen te verhelpen en zich ervan te vergewissen dat er 
geen tekortkomingen zijn).

Amendement 357
Silvia-Adriana Ţicău

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 met een gekwalificeerde 
elektronische tijdstempel heeft dezelfde 
rechtsgeldigheid als een handgeschreven 
handtekening.

Or. en
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Amendement 358
Jean-Pierre Audy

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 wordt geacht dezelfde 
rechtsgeldigheid te hebben als een 
handgeschreven handtekening.

Or. fr

Motivering

Gezien het risico van vervalsing van elektronische handtekeningen, beoogt dit amendement  
uit voorzorg 'rechtsgeldigheid' te vervangen door een 'vermoeden van rechtsgeldigheid'.

Amendement 359
Marita Ulvskog

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 elektronische handtekening heeft 
dezelfde rechtsgeldigheid als een 
handgeschreven handtekening.

Or. en

Amendement 360
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gekwalificeerde elektronische Schrappen
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handtekeningen worden erkend en 
aanvaard in alle lidstaten.

Or. en

Motivering

In relatie tot het vorige lid zijn de rechtsgevolgen van dit lid niet duidelijk.

Amendement 361
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen worden erkend en 
aanvaard in alle lidstaten.

Schrappen

Or. en

Amendement 362
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Onder de jurisdicties van de verschillende lidstaten worden handtekeningen op verschillende 
wijze behandeld. Sommige landen hebben sterke notariële tradities, andere niet. Voor de 
harmonisatie en voorspelbaarheid voor de burgers met betrekking tot erkenning van de 
handtekening zijn andere wetswijzigingen nodig dan een verordening inzake elektronische 
handtekeningen.

Amendement 363
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk of 'erkend' en 'aanvaard' twee verschillende concepten inhouden en of ze 
verschillende juridische gevolgen met zich meebrengen. "met name" is geschrapt omdat het 
lid, net als het volgende, alleen betrekking heeft op openbare diensten. Private partijen 
moeten vrij zijn om elk veiligheidsniveau te gebruiken waarover ze het eens zijn.

Amendement 364
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5



AM\936634NL.doc 7/63 PE510.822v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 365
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Samenvoeging met paragraaf 7.

Amendement 366
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Deze bijzondere nalevingsbepaling is niet meer nodig, gezien het mechanisme voor de 
goedkeuring van technische voorschriften, dat in het nieuwe artikel 37 bis (nieuw) als 
gewijzigd is opgenomen.

Amendement 367
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake de veiligheidsniveaus van 
elektronische handtekeningen. Wanneer 
een elektronische handtekening aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat in een gedelegeerde 
handeling op grond van lid 6 omschreven 
is. 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.

Schrappen

Or. en

Amendement 368
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers
vaststellen voor normen inzake de 
veiligheidsniveaus van elektronische 
handtekeningen. Wanneer een 
elektronische handtekening aan dergelijke 
normen voldoet, wordt aangenomen dat er 
sprake is van overeenstemming met het
veiligheidsniveau dat in een gedelegeerde 
handeling op grond van lid 6 omschreven 
is. 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.

7. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen omschrijvingen 
van de verschillende, in lid 4 van dit 
artikel genoemde veiligheidsniveaus van 
elektronische handtekeningen en
referentienummers vast voor normen 
inzake de veiligheidsniveaus van 
elektronische handtekeningen. Wanneer 
een elektronische handtekening aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met een omschreven
veiligheidsniveau. 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

Uitvoeringshandelingen lijken meer geschikt.

Amendement 369
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake de 
veiligheidsniveaus van elektronische 
handtekeningen. Wanneer een 
elektronische handtekening aan dergelijke 

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake de 
veiligheidsniveaus van elektronische 
handtekeningen. Bij de vaststelling van 
normen voor de toepassing van deze 
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normen voldoet, wordt aangenomen dat er 
sprake is van overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat in een gedelegeerde 
handeling op grond van lid 6 omschreven 
is. 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.

verordening zorgt de Commissie ervoor 
dat er adequate aandacht wordt besteed 
aan de inbreng van belanghebbenden, bij 
voorkeur in de vorm van een 
effectbeoordeling. Wanneer een 
elektronische handtekening aan dergelijke 
normen voldoet, wordt aangenomen dat er 
sprake is van overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat in een gedelegeerde 
handeling op grond van lid 6 omschreven 
is. 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 370
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen
Gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen
1. Gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen voldoen 
aan de in bijlage I vastgestelde eisen.
2. Voor gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen gelden 
geen dwingende eisen die strenger zijn 
dan de in bijlage I vastgestelde eisen.
3. Als een gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen na initiële 



AM\936634NL.doc 11/63 PE510.822v01-00

NL

activering wordt ingetrokken, verliest het 
zijn geldigheid en kan de status ervan in 
geen geval worden hersteld door de 
geldigheid ervan te vernieuwen.
4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in bijlage I 
vastgestelde eisen.
5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake gekwalificeerde 
certificaten voor elektronische 
handtekeningen. Wanneer een 
gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage I 
vastgestelde 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

(Zie ook de artikelen 9-15, zoals gewijzigd, en de artikelen 3-7, zoals gewijzigd.)

Motivering

Het is ongepast om strenge technische normen vast te stellen in een EU-verordening zoals 
hier in de bijlagen. Er zijn nu al voldoende sterke prikkels voor de marktdeelnemers om te 
zorgen voor betrouwbaarheid, en de mechanismen voor stimulering van die betrouwbaarheid 
worden ingevoerd door transparantie, controle en aansprakelijkheid in art. 9-15 en art. 3-7.

Amendement 371
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen gelden geen 
dwingende eisen die strenger zijn dan de in 
bijlage I vastgestelde eisen.

2. Voor gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen voor 
grensoverschrijdend gebruik gelden geen 
dwingende eisen die strenger zijn dan de in 
bijlage I vastgestelde eisen.

Or. en

Motivering

Aanvullende eisen voor de lidstaten dienen mogelijk te blijven, zoals attributen voor bepaalde 
beroepen. Maar de lidstaten moeten hun systemen voor grensoverschrijdende transacties 
aanpassen.

Amendement 372
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in bijlage I 
vastgestelde eisen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Uitvoeringshandelingen lijken meer geschikt. Daarom samenvoeging met het volgende lid.

Amendement 373
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen. Wanneer 
een gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage I 
vastgestelde 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 
gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen. Bij de 
vaststelling van normen voor de 
toepassing van deze verordening zorgt de 
Commissie ervoor dat er adequate 
aandacht wordt besteed aan de inbreng 
van belanghebbenden, bij voorkeur in de 
vorm van een effectbeoordeling. Wanneer 
een gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage I 
vastgestelde 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 374
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de vereisten van 
bijlage I specificeren en 
referentienummers vaststellen voor normen 
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elektronische handtekeningen. Wanneer 
een gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage I 
vastgestelde 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.

inzake gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen. Wanneer 
een gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage I 
vastgestelde 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

Uitvoeringshandelingen lijken meer geschikt. Daarom is het voorgaande lid samengevoegd 
met dit lid.

Amendement 375
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen
Eisen voor gekwalificeerde middelen voor 
het aanmaken van elektronische 
handtekeningen
1. Gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen dienen te voldoen aan de 
in bijlage II vastgestelde eisen.
2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake gekwalificeerde middelen 
voor het aanmaken van elektronische 
handtekeningen. Wanneer een 
gekwalificeerd middel voor het aanmaken 
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van elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage II 
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 is onjuist om strenge technische normen vast te stellen in een EU-verordening zoals hier 
in de bijlagen. Er zijn nu al voldoende sterke prikkels voor de marktdeelnemers om te zorgen 
voor betrouwbaarheid, en de mechanismen voor stimulering van die betrouwbaarheid worden 
ingevoerd door transparantie, controle en aansprakelijkheid in art. 9-15 en art. 3-7.

Amendement 376
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen. Wanneer een 
gekwalificeerd middel voor het aanmaken 
van elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage II 
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 

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen. Bij de vaststelling van 
normen voor de toepassing van deze 
verordening zorgt de Commissie ervoor 
dat er adequate aandacht wordt besteed 
aan de inbreng van belanghebbenden, bij 
voorkeur in de vorm van een 
effectbeoordeling. Wanneer een 
gekwalificeerd middel voor het aanmaken 
van elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage II 
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Europese Unie. 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 377
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen kunnen worden 
gecertificeerd door geschikte, daartoe door 
de lidstaten aangewezen publieke of
particuliere organen, op voorwaarde dat zij 
daarvoor zijn onderworpen aan een 
veiligheidsbeoordeling uitgevoerd in 
overeenstemming met een van de normen 
inzake de veiligheidsbeoordeling van 
producten op het gebied van 
informatietechnologie die zijn opgenomen 
in een lijst welke door de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen wordt 
vastgesteld. 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.

1. Gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen kunnen worden 
gecertificeerd door geschikte, daartoe door 
de lidstaten aangewezen publieke of 
particuliere organen, op voorwaarde dat zij 
daarvoor zijn onderworpen aan een 
veiligheidsbeoordeling uitgevoerd in 
overeenstemming met een van de normen 
inzake de veiligheidsbeoordeling van 
producten op het gebied van 
informatietechnologie die zijn opgenomen 
in een lijst welke door de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen wordt 
vastgesteld. Bij de vaststelling van normen 
voor de toepassing van deze verordening 
zorgt de Commissie ervoor dat er 
adequate aandacht wordt besteed aan de 
inbreng van belanghebbenden, bij 
voorkeur in de vorm van een 
effectbeoordeling. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
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bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie maakt deze handelingen 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 378
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen kunnen worden 
gecertificeerd door geschikte, daartoe door 
de lidstaten aangewezen publieke of 
particuliere organen, op voorwaarde dat zij 
daarvoor zijn onderworpen aan een 
veiligheidsbeoordeling uitgevoerd in 
overeenstemming met een van de normen 
inzake de veiligheidsbeoordeling van 
producten op het gebied van 
informatietechnologie die zijn opgenomen 
in een lijst welke door de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen wordt 
vastgesteld. 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.

1. Middelen voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen kunnen 
worden gecertificeerd door geschikte, 
daartoe door de lidstaten aangewezen 
publieke of particuliere organen, op 
voorwaarde dat zij daarvoor zijn 
onderworpen aan een 
veiligheidsbeoordeling in 
overeenstemming met een van de normen 
inzake de veiligheidsbeoordeling van 
producten op het gebied van 
informatietechnologie die zijn opgenomen 
in een lijst welke door de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen wordt 
vastgesteld. 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

Natuurlijk. Waarom niet? Laten we een lijst maken.
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Amendement 379
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publicatie van een lijst van gecertificeerde 
gekwalificeerde middelen voor het
aanmaken van elektronische 
handtekeningen

Publicatie van een lijst van gecertificeerde 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen

Or. en

Amendement 380
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
onverwijld informatie over gekwalificeerde
middelen voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen die zijn 
gecertificeerd door de organen zoals 
bedoeld in artikel 23. Zij bezorgen de 
Commissie ook onverwijld informatie over 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen die niet 
langer gecertificeerd zijn.

1. De lidstaten verstrekken de Commissie 
onverwijld informatie over middelen voor 
het aanmaken van elektronische 
handtekeningen die zijn gecertificeerd door 
de organen zoals bedoeld in artikel 23. Zij 
bezorgen de Commissie ook onverwijld 
informatie over middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen die niet langer 
gecertificeerd zijn.

Or. en

Amendement 381
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt op basis van de 
ontvangen informatie een lijst op van 
gecertificeerde gekwalificeerde middelen 
voor het aanmaken van elektronische 
handtekeningen, en publiceert en 
onderhoudt deze lijst.

2. De Commissie stelt op basis van de 
ontvangen informatie een lijst op van 
gecertificeerde gekwalificeerde middelen 
voor het aanmaken van elektronische 
handtekeningen, en publiceert en 
onderhoudt deze lijst. De Commissie geeft 
langs elektronische weg de aanpassingen 
op deze lijst onverwijld door aan de 
lidstaten.

Or. fr

Amendement 382
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt op basis van de
ontvangen informatie een lijst op van 
gecertificeerde gekwalificeerde middelen 
voor het aanmaken van elektronische 
handtekeningen, en publiceert en 
onderhoudt deze lijst.

2. De Commissie stelt op basis van de 
ontvangen informatie een lijst op van 
gecertificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen, en publiceert en 
onderhoudt deze lijst.

Or. en

Amendement 383
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen omstandigheden, 
formaten en procedures omschrijven die 
gelden voor de toepassing van lid 1. Deze 

Schrappen
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uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 384
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen
Eisen voor de validering van 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen
1. Een gekwalificeerde elektronische 
handtekening wordt als geldig beschouwd 
indien de geldigheid ervan met een hoog 
niveau van zekerheid vastgesteld kan 
worden en indien op het moment van 
ondertekenen:
(a) het certificaat dat de handtekening 
ondersteunt een gekwalificeerd certificaat 
voor elektronische handtekeningen is 
overeenkomstig het bepaalde in bijlage I;
(b) het vereiste gekwalificeerde certificaat 
authentiek en geldig is;
(c) de gegevens voor het valideren van de 
handtekening overeenstemmen met de 
gegevens die aan de afhankelijke partij 
verstrekt werden;
(d) de reeks gegevens die ondubbelzinnig 
verwijst naar de ondertekenaar, correct 
werd doorgegeven aan de afhankelijke 
partij;
(e) de afhankelijke partij duidelijk wordt 
gewezen op het eventuele gebruik van een 
pseudoniem;
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(f) de elektronische handtekening werd 
aangemaakt met behulp van een 
gekwalificeerd middel voor het aanmaken 
van elektronische handtekeningen;
(g) de integriteit van de ondertekende 
gegevens niet is aangetast;
(h) voldaan is aan de in artikel 3, punt 7, 
bedoelde eisen;
(i) het juiste resultaat van het 
valideringsproces dat door het systeem is 
gebruikt voor het valideren van de 
handtekening wordt doorgegeven aan de 
afhankelijke partij en de afhankelijke 
partij in de gelegenheid wordt gesteld om 
relevante veiligheidsproblemen op te 
merken.
2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in lid 1 
vastgestelde eisen.
3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake de validering van 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen. Wanneer de validering 
van gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake 
is van overeenstemming met de in lid 1 
vastgestelde 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 is onjuist om strenge technische normen vast te stellen in een EU-verordening zoals hier 
in de bijlagen. Er zijn nu al voldoende sterke prikkels voor de marktdeelnemers om te zorgen 
voor betrouwbaarheid, en de mechanismen voor stimulering van die betrouwbaarheid worden 
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ingevoerd door transparantie en controle in art. 15-16.

Amendement 385
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake de 
validering van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen. Wanneer de 
validering van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in lid 1 
vastgestelde 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.

3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake de 
validering van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen. Bij de 
vaststelling van normen voor de 
toepassing van deze verordening zorgt de 
Commissie ervoor dat er adequate 
aandacht wordt besteed aan de inbreng 
van belanghebbenden, bij voorkeur in de 
vorm van een effectbeoordeling. Wanneer 
de validering van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in lid 1 
vastgestelde 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 386
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Schrappen
Gekwalificeerde valideringsdienst voor 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen
1. Een gekwalificeerde valideringsdienst 
voor gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen wordt verleend door een 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten die:
(a) validering verstrekt overeenkomstig 
artikel 25, lid 1, en
(b) de daarvan afhankelijke partijen in 
staat stelt om het resultaat van het 
valideringsproces op een 
geautomatiseerde, betrouwbare en 
efficiënte manier, voorzien van de 
geavanceerde elektronische handtekening 
of het geavanceerde elektronische zegel 
van de verlener van de gekwalificeerde 
valideringsdienst, te ontvangen.
2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake de in lid 1 bedoelde 
gekwalificeerde valideringsdienst. 
Wanneer de valideringsdienst voor 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake 
is van overeenstemming met de in lid 1, 
onder b), 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
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Motivering

Het is onjuist om strenge technische normen vast te stellen in een EU-verordening zoals hier 
in de bijlagen. Er zijn nu al voldoende sterke prikkels voor de marktdeelnemers om te zorgen 
voor betrouwbaarheid, en de mechanismen voor stimulering van die betrouwbaarheid worden 
ingevoerd door transparantie en controle in art. 15-16.

Amendement 387
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de daarvan afhankelijke partijen in staat 
stelt om het resultaat van het 
valideringsproces op een geautomatiseerde, 
betrouwbare en efficiënte manier, 
voorzien van de geavanceerde 
elektronische handtekening of het 
geavanceerde elektronische zegel van de 
verlener van de gekwalificeerde 
valideringsdienst, te ontvangen.

(b) de daarvan afhankelijke partijen in staat 
stelt om het resultaat van het 
valideringsproces op een geautomatiseerde 
manier, voorzien van de geavanceerde 
elektronische handtekening of het 
geavanceerde elektronische zegel van de 
verlener van de gekwalificeerde 
valideringsdienst, te ontvangen.

Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met 'efficiënt en betrouwbaar'. In ieder geval moet dit 
worden overgelaten aan het businessmodel van de dienstverlener, daar het in hun eigen 
belang is om gebruikers efficiënte en betrouwbare diensten aan te bieden.

Amendement 388
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake de in lid 1 
bedoelde gekwalificeerde 

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake de in lid 1 
bedoelde gekwalificeerde 
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valideringsdienst. Wanneer de 
valideringsdienst voor gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in lid 1, onder b), 
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.

valideringsdienst. Bij de vaststelling van 
normen voor de toepassing van deze 
verordening zorgt de Commissie ervoor 
dat er adequate aandacht wordt besteed 
aan de inbreng van belanghebbenden, bij 
voorkeur in de vorm van een 
effectbeoordeling. Wanneer de 
valideringsdienst voor gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in lid 1, onder b), 
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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 389
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Bewaring van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen
1. Een gekwalificeerde bewaringsdienst 
voor elektronische handtekeningen wordt 
verleend door een gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten die 
procedures en technologieën hanteert 
welke het mogelijk maken de 
betrouwbaarheid van de gekwalificeerde 
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valideringsgegevens voor elektronische 
handtekeningen te verlengen tot na de 
technologische geldigheidsduur.
2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in lid 1 
bepaalde eisen.
3. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake de bewaring van 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen. Wanneer de 
voorzieningen voor de bewaring van 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen aan dergelijke normen 
voldoen, wordt aangenomen dat er sprake 
is van overeenstemming met de in lid 1 
vastgestelde 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 is onjuist om strenge technische normen vast te stellen in een EU-verordening zoals hier 
in de bijlagen. Er zijn nu al voldoende sterke prikkels voor de marktdeelnemers om te zorgen 
voor betrouwbaarheid, en de mechanismen voor stimulering van die betrouwbaarheid worden 
ingevoerd door transparantie en controle in art. 15-16.

Amendement 390
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 3. De Commissie kan door middel van 
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uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake de 
bewaring van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen. Wanneer de 
voorzieningen voor de bewaring van 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen aan dergelijke normen 
voldoen, wordt aangenomen dat er sprake 
is van overeenstemming met de in lid 1 
vastgestelde 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.

uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake de 
bewaring van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen. Bij de 
vaststelling van normen voor de 
toepassing van deze verordening zorgt de 
Commissie ervoor dat er adequate 
aandacht wordt besteed aan de inbreng 
van belanghebbenden, bij voorkeur in de 
vorm van een effectbeoordeling. Wanneer 
de voorzieningen voor de bewaring van 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen aan dergelijke normen 
voldoen, wordt aangenomen dat er sprake 
is van overeenstemming met de in lid 1 
vastgestelde 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 391
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
Rechtsgevolgen van elektronische zegels
1. De rechtsgeldigheid van een 
elektronisch zegel en de toelaatbaarheid 
ervan als bewijsmiddel in gerechtelijke 
procedures mogen niet worden ontkend 
louter op grond van het feit dat het zegel 
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elektronisch is.
2. Voor een gekwalificeerd elektronisch 
zegel geldt het wettelijk vermoeden dat het 
de oorsprong en integriteit van de 
gegevens waaraan het verbonden is, 
waarborgt.
3. Een gekwalificeerd elektronisch zegel 
wordt erkend en aanvaard in alle 
lidstaten.
4. Als voor elektronische zegels een 
veiligheidsniveau lager dan een 
gekwalificeerd elektronisch zegel vereist 
is, met name door een lidstaat voor 
toegang tot een onlinedienst aangeboden 
door een openbare instantie op grond van 
een toereikende beoordeling van de aan 
een dergelijke dienst verbonden risico's, 
worden alle elektronische zegels met ten 
minste hetzelfde veiligheidsniveau 
aanvaard.
5. De lidstaten vereisen voor de toegang 
tot een door een overheidsinstantie 
aangeboden onlinedienst geen 
elektronisch zegel met een hoger 
veiligheidsniveau dan gekwalificeerde 
elektronische zegels.
6. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de in lid 4 
bedoelde verschillende veiligheidsniveaus 
voor elektronische zegels.
7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers opstellen voor normen 
inzake de veiligheidsniveaus van 
elektronische zegels. Wanneer een 
elektronisch zegel aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake 
is van overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat overeenkomstig lid 6 
in een gedelegeerde handeling is 
vastgesteld. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
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onderzoeksprocedure. De Commissie 
maakt deze handelingen bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 392
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk  III – afdeling 4 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektronische zegels Elektronische zegels en/of stempels.

Or. en

Amendement 393
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor een gekwalificeerd elektronisch 
zegel geldt het wettelijk vermoeden dat het 
de oorsprong en integriteit van de 
gegevens waaraan het verbonden is, 
waarborgt.

2. Een gekwalificeerd elektronisch zegel
waarborgt de identiteit van de aanmaker
en de integriteit van de gegevens waaraan 
het verbonden is.

Or. en

Motivering

Een 'wettelijk vermoeden' valt buiten het bestek van het effect van een elektronische 
handtekening. Bovendien is de 'oorsprong' te vaag als juridisch concept aangezien dit 
verband houdt met bijvoorbeeld het nationale procesrecht en handelsrecht met betrekking tot 
agentschap, wilsverklaringen, etc.
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Amendement 394
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een gekwalificeerd elektronisch zegel 
wordt erkend en aanvaard in alle lidstaten.

3. Een gekwalificeerd elektronisch zegel 
wordt erkend in alle lidstaten.

Or. en

Motivering

Het verschil tussen de erkend' en 'aanvaard' is onduidelijk. Dit lid is, in tegenstelling tot de 
overeenkomstige bepalingen over elektronische handtekeningen, niet geschrapt daar het 
concept van een (elektronisch) zegel niet bestaat in alle lidstaten.

Amendement 395
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

"met name" wordt geschrapt omdat het lid, evenals het volgende, alleen betrekking heeft op 
openbare diensten. Private partijen moeten vrij zijn om elk veiligheidsniveau te gebruiken 
waarover ze het eens zijn.
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Amendement 396
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Verdergaande eisen in louter nationale context moeten mogelijk zijn. Deze mogen echter 
grensoverschrijdende transacties niet belemmeren.

Amendement 397
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Uitvoeringshandelingen lijken meer geschikt. Samengevoegd met volgend lid.
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Amendement 398
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
opstellen voor normen inzake de 
veiligheidsniveaus van elektronische 
zegels. Wanneer een elektronisch zegel aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat overeenkomstig lid 6 
in een gedelegeerde handeling is 
vastgesteld. 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.

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
opstellen voor normen inzake de 
veiligheidsniveaus van elektronische 
zegels. Bij de vaststelling van normen 
voor de toepassing van deze verordening 
zorgt de Commissie ervoor dat er 
adequate aandacht wordt besteed aan de 
inbreng van belanghebbenden, bij 
voorkeur in de vorm van een 
effectbeoordeling. Wanneer een 
elektronisch zegel aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake is 
van overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat overeenkomstig lid 6 
in een gedelegeerde handeling is 
vastgesteld. 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 399
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
opstellen voor normen inzake de 
veiligheidsniveaus van elektronische 
zegels. Wanneer een elektronisch zegel aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat overeenkomstig lid 6 
in een gedelegeerde handeling is 
vastgesteld. 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.

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen verschillende 
veiligheidsniveaus van elektronische 
zegels, als genoemd in lid 4, vastleggen en 
referentienummers opstellen voor normen 
inzake de veiligheidsniveaus van 
elektronische zegels. Wanneer een 
elektronisch zegel aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake is 
van overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat overeenkomstig lid 6 
in een gedelegeerde handeling is 
vastgesteld. 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

Uitvoeringshandelingen lijken meer geschikt.

Amendement 400
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Eisen voor gekwalificeerde certificaten 
voor elektronische zegels
1. Gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels voldoen aan de in 
bijlage III vastgestelde eisen.
2. Voor gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels gelden geen 
dwingende eisen die strenger zijn dan de 
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in bijlage III vastgestelde eisen.
3. Als een gekwalificeerd certificaat voor 
een elektronisch zegel na initiële 
activering wordt ingetrokken, verliest het 
zijn geldigheid en kan de status ervan in 
geen geval worden hersteld door de 
geldigheid ervan te vernieuwen.
4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de nadere specificatie van de in bijlage 
III bepaalde eisen.
5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers opstellen voor normen 
inzake gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels. Wanneer een 
elektronisch zegel aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake 
is van overeenstemming met de in bijlage 
III 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

Amendement 401
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels voldoen aan de in 
bijlage III vastgestelde eisen.

1. Gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels en/of stempels
voldoen aan de in bijlage III vastgestelde 
eisen.

Or. en
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Amendement 402
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels gelden geen 
dwingende eisen die strenger zijn dan de in 
bijlage III vastgestelde eisen.

2. Voor gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels voor 
grensoverschrijdend gebruik gelden geen 
dwingende eisen die strenger zijn dan de in 
bijlage III vastgestelde eisen.

Or. en

Motivering

Speciale eisen voor nationaal gebruikt moeten mogelijk zijn.

Amendement 403
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels gelden geen 
dwingende eisen die strenger zijn dan de in 
bijlage III vastgestelde eisen.

2. Voor gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels en/of stempels gelden 
geen dwingende eisen die strenger zijn dan 
de in bijlage III vastgestelde eisen.

Or. en

Amendement 404
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een gekwalificeerd certificaat voor 
een elektronisch zegel na initiële activering 
wordt ingetrokken, verliest het zijn 
geldigheid en kan de status ervan in geen 
geval worden hersteld door de geldigheid 
ervan te vernieuwen.

3. Als een gekwalificeerd certificaat voor 
een elektronisch zegel en/of stempel na 
initiële activering wordt ingetrokken, 
verliest het zijn geldigheid en kan de status 
ervan in geen geval worden hersteld door 
de geldigheid ervan te vernieuwen.

Or. en

Amendement 405
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
opstellen voor normen inzake 
gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels. Wanneer een 
elektronisch zegel aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake is 
van overeenstemming met de in bijlage III 
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 
opstellen voor normen inzake 
gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels. Bij de vaststelling 
van normen voor de toepassing van deze 
verordening zorgt de Commissie ervoor 
dat er adequate aandacht wordt besteed 
aan de inbreng van belanghebbenden, bij 
voorkeur in de vorm van een 
effectbeoordeling. Wanneer een 
elektronisch zegel aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake is 
van overeenstemming met de in bijlage III 
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
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Motivering

Deze wijziging is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 406
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
opstellen voor normen inzake 
gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels. Wanneer een 
elektronisch zegel aan dergelijke normen 
voldoet, wordt aangenomen dat er sprake is 
van overeenstemming met de in bijlage III 
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 
opstellen voor normen inzake 
gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels en/of stempels. 
Wanneer een elektronisch zegel aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in bijlage III 
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

Amendement 407
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen
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1. Artikel 22 is mutatis mutandis van 
toepassing op eisen voor gekwalificeerde 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische zegels.
2. Artikel 23 is mutatis mutandis van 
toepassing op de certificatie van 
gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische zegels.
3. Artikel 24 is mutatis mutandis van 
toepassing op de publicatie van een lijst
van gecertificeerde gekwalificeerde 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische zegels.

Or. en

Amendement 408
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Artikel 22 is mutatis mutandis van 
toepassing op eisen voor gekwalificeerde 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische zegels.

1. Artikel 22 is mutatis mutandis van 
toepassing op eisen voor gekwalificeerde 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische zegels en/of stempels.

Or. en

Amendement 409
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 23 is mutatis mutandis van 
toepassing op de certificatie van 
gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische zegels.

2. Artikel 23 is mutatis mutandis van 
toepassing op de certificatie van 
gekwalificeerde middelen voor het 
aanmaken van elektronische zegels en/of 
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stempels.

Or. en

Amendement 410
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Artikel 24 is mutatis mutandis van 
toepassing op de publicatie van een lijst 
van gecertificeerde gekwalificeerde 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische zegels.

3. Artikel 24 is mutatis mutandis van 
toepassing op de publicatie van een lijst 
van gecertificeerde gekwalificeerde 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische zegels en/of stempels.

Or. en

Amendement 411
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
Validering en bewaring van 
gekwalificeerde elektronische zegels
De artikelen 25, 26 en 27 zijn mutatis 
mutandis van toepassing op de validering 
en bewaring van gekwalificeerde 
elektronische zegels.

Or. en

Amendement 412
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 25, 26 en 27 zijn mutatis 
mutandis van toepassing op de validering 
en bewaring van gekwalificeerde 
elektronische zegels.

De artikelen 25, 26 en 27 zijn mutatis 
mutandis van toepassing op de validering 
en bewaring van gekwalificeerde 
elektronische zegels en/of stempels.

Or. en

Amendement 413
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen
Rechtsgevolg van elektronische 
tijdstempels
1. De rechtsgeldigheid van een 
elektronisch tijdstempel en de 
toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel in 
gerechtelijke procedures mogen niet 
worden ontkend louter op grond van het 
feit dat het stempel elektronisch is.
2. Voor een gekwalificeerd elektronisch 
tijdstempel geldt het wettelijk vermoeden 
dat het aangeduide tijdstip en de 
integriteit van de gegevens die aan het 
tijdstip zijn gekoppeld, zijn gewaarborgd.
3. Een gekwalificeerd elektronisch 
tijdstempel wordt erkend en aanvaard in 
alle lidstaten.

Or. en

Amendement 414
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
Eisen voor gekwalificeerde elektronische 
tijdstempels
1. Een gekwalificeerd elektronisch 
tijdstempel voldoet aan de volgende eisen:
(a) het tijdstempel wordt op correcte wijze 
gekoppeld aan de gecoördineerde 
universele tijd (UTC) en wel op zodanige 
wijze dat onmerkbare wijziging van de 
gegevens kan worden uitgesloten;
(b) het stempel is gebaseerd op een 
betrouwbare tijdsbron;
(c) het stempel wordt afgegeven door een 
gekwalificeerd verlener van 
vertrouwensdiensten;
(d) het stempel wordt ondertekend met 
behulp van een geavanceerde 
elektronische handtekening of een 
geavanceerd elektronisch zegel van de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten, of met behulp van 
een andere gelijkwaardige methode.
2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers opstellen voor normen 
inzake de juiste koppeling van tijd aan 
gegevens en aan een betrouwbare 
tijdsbron. Wanneer een juiste koppeling 
van tijd aan gegevens en aan een 
betrouwbare tijdsbron aan dergelijke 
normen voldoet, wordt aangenomen dat er 
sprake is van overeenstemming met de in 
lid 1 vastgestelde eisen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. De Commissie 
maakt deze handelingen bekend in het 
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Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 415
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het stempel wordt ondertekend met 
behulp van een geavanceerde elektronische 
handtekening of een geavanceerd 
elektronisch zegel van de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten, of met 
behulp van een andere gelijkwaardige 
methode.

(d) het stempel wordt ondertekend met 
behulp van een geavanceerde elektronische 
handtekening of een geavanceerd 
elektronisch zegel van de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten.

Or. ro

Amendement 416
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
opstellen voor normen inzake de juiste 
koppeling van tijd aan gegevens en aan een 
betrouwbare tijdsbron. Wanneer een juiste 
koppeling van tijd aan gegevens en aan een 
betrouwbare tijdsbron aan dergelijke 
normen voldoet, wordt aangenomen dat er 
sprake is van overeenstemming met de in 
lid 1 vastgestelde eisen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie maakt deze handelingen 

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
opstellen voor normen inzake de juiste 
koppeling van tijd aan gegevens en aan een 
betrouwbare tijdsbron. Bij de vaststelling 
van normen voor de toepassing van deze 
verordening zorgt de Commissie ervoor 
dat er adequate aandacht wordt besteed 
aan de inbreng van belanghebbenden, bij 
voorkeur in de vorm van een 
effectbeoordeling.  Wanneer een juiste 
koppeling van tijd aan gegevens en aan een 
betrouwbare tijdsbron aan dergelijke 
normen voldoet, wordt aangenomen dat er 
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bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

sprake is van overeenstemming met de in 
lid 1 vastgestelde 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 417
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Rechtsgevolgen en aanvaarding van de 
elektronische documenten
1. Een elektronisch document wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan een 
papieren document en is toelaatbaar als 
bewijsmiddel in gerechtelijke procedures, 
gelet op het gegarandeerde niveau van 
authenticiteit en integriteit van het 
document.
2. Voor een document met een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening of een gekwalificeerd 
elektronisch zegel van de persoon die 
bevoegd is om het betreffende document 
af te geven, geldt het wettelijk vermoeden 
van authenticiteit en integriteit op 
voorwaarde dat het document geen 
dynamische kenmerken heeft die 
automatische wijziging van het document 
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tot gevolg kunnen hebben.
3. Als een origineel document of een 
gecertificeerd afschrift vereist is voor het 
verlenen van een door een 
overheidsinstantie aangeboden 
onlinedienst, worden in andere lidstaten 
zonder verdere eisen in ieder geval 
elektronische documenten aanvaard die 
zijn afgegeven door de personen welke 
bevoegd zijn om de betreffende 
documenten af te geven en die op grond 
van de nationale wetgeving van de lidstaat 
van herkomst worden beschouwd als 
originelen of gecertificeerde afschriften.
4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen formaten van 
elektronische handtekeningen en van 
zegels vaststellen die worden aanvaard 
wanneer een ondertekenend of bezegeld 
document door een lidstaat vereist is voor 
het leveren van een in lid 2 bedoelde, door 
een overheidsinstantie aangeboden 
onlinedienst. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 418
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een elektronisch document wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan een 
papieren document en is toelaatbaar als 
bewijsmiddel in gerechtelijke procedures, 
gelet op het gegarandeerde niveau van 
authenticiteit en integriteit van het 
document.

1. Een elektronisch document is toelaatbaar 
als bewijsmiddel in gerechtelijke 
procedures, gelet op het gegarandeerde 
niveau van authenticiteit en integriteit van 
het document.
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Or. en

Motivering

Er zijn gevallen waarin originele papieren documenten vereist worden en het beter is 
elektronische documenten niet dezelfde rechtsgeldigheid te verlenen. Deze kwestie moet 
uiteindelijk worden overgelaten aan het nationale recht.

Amendement 419
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een elektronisch document wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan een 
papieren document en is toelaatbaar als 
bewijsmiddel in gerechtelijke procedures, 
gelet op het gegarandeerde niveau van 
authenticiteit en integriteit van het 
document.

1. Een elektronisch document wordt 
beschouwd als gelijkwaardig aan een 
papieren document en is toelaatbaar als 
bewijsmiddel in gerechtelijke procedures, 
naar gelang van het gegarandeerde niveau 
van authenticiteit en integriteit van het 
document.

Or. fr

Amendement 420
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor een document met een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening of een gekwalificeerd 
elektronisch zegel van de persoon die 
bevoegd is om het betreffende document 
af te geven, geldt het wettelijk vermoeden 
van authenticiteit en integriteit op 
voorwaarde dat het document geen 
dynamische kenmerken heeft die 
automatische wijziging van het document 

2. Voor een document met een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening of een gekwalificeerd 
elektronisch zegel geldt het wettelijk 
vermoeden van authenticiteit en integriteit 
op voorwaarde dat het document geen 
dynamische kenmerken heeft die 
automatische wijziging van het document 
tot gevolg kunnen hebben.
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tot gevolg kunnen hebben.

Or. en

Motivering

Voor een document dat elektronisch wordt ondertekend of verzegeld moet het vermoeden van 
authenticiteit en integriteit gelden. Een dergelijk vermoeden kan echter niet gelden voor de 
persoon die het document heeft ondertekend of voor zijn of haar bevoegdheid tot 
ondertekenen.

Amendement 421
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor een document met een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening of een gekwalificeerd 
elektronisch zegel van de persoon die 
bevoegd is om het betreffende document af 
te geven, geldt het wettelijk vermoeden van 
authenticiteit en integriteit op voorwaarde 
dat het document geen dynamische 
kenmerken heeft die automatische 
wijziging van het document tot gevolg 
kunnen hebben.

2. Voor een document met een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening of een gekwalificeerd 
elektronisch zegel van de persoon die 
bevoegd is om het betreffende document af 
te geven, geldt het wettelijk vermoeden van 
authenticiteit en integriteit op voorwaarde 
dat het document geen dynamische 
kenmerken heeft die vervolgens 
automatische wijziging van de inhoud van 
het document tot gevolg kunnen hebben.

Or. en

Motivering

Er zijn bepaalde verborgen elementen van elektronische bestanden, zoals "last viewed" of iets 
dergelijks, die kunnen veranderen, maar het doel van de bepaling is om de integriteit van de 
inhoud waarborgen, omdat dat het element is waar de partijen van uit gaan.

Amendement 422
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een origineel document of een 
gecertificeerd afschrift vereist is voor het 
verlenen van een door een 
overheidsinstantie aangeboden 
onlinedienst, worden in andere lidstaten 
zonder verdere eisen in ieder geval 
elektronische documenten aanvaard die 
zijn afgegeven door de personen welke 
bevoegd zijn om de betreffende 
documenten af te geven en die op grond 
van de nationale wetgeving van de lidstaat 
van herkomst worden beschouwd als 
originelen of gecertificeerde afschriften.

3. Als een origineel document of een 
gecertificeerd afschrift vereist is voor het 
verlenen van een door een 
overheidsinstantie aangeboden 
onlinedienst, worden in andere lidstaten 
zonder verdere eisen in ieder geval 
elektronische documenten aanvaard die 
van een elektronische handtekening of 
een elektronisch zegel zijn voorzien door 
de personen welke bevoegd zijn om de 
betreffende documenten af te geven en die 
op grond van de nationale wetgeving van 
de lidstaat van herkomst worden 
beschouwd als originelen of gecertificeerde 
afschriften.

Or. en

Amendement 423
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 Schrappen
Rechtsgevolg van een dienst voor 
elektronische bezorging
1. Gegevens die door middel van een 
dienst voor elektronische bezorging 
ontvangen of verstuurd worden zijn 
toelaatbaar als bewijsmiddel in 
gerechtelijke procedures wat betreft de 
integriteit van de gegevens en de 
betrouwbaarheid van de datum en het 
tijdstip waarop de gegevens werden 
verstuurd naar of ontvangen door een 
specifieke geadresseerde.
2. Voor gegevens die door middel van een 
gekwalificeerde dienst voor elektronische 
bezorging worden verstuurd of ontvangen, 
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geldt het wettelijk vermoeden dat de 
gegevens correct zijn en dat de datum en 
het tijdstip van verzending of ontvangst 
van de gegevens zoals aangeduid door het 
gekwalificeerde systeem voor 
elektronische bezorging, betrouwbaar 
zijn.
3. De Commissie is gemachtigd om in 
overeenstemming met artikel 38 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de specificatie van 
mechanismen voor het zenden of 
ontvangen van gegevens door middel van 
elektronische bezorgingsdiensten, met als 
doel de interoperabiliteit tussen 
elektronische bezorgingsdiensten te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 424
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Eisen voor gekwalificeerde elektronische 
bezorgingsdiensten
1. Gekwalificeerde elektronische 
bezorgingsdiensten voldoen aan de 
volgende eisen:
(a) zij worden verleend door een of 
meerdere gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten;
(b) het is mogelijk de identiteit van de 
zender en, indien van toepassing, de 
geadresseerde ondubbelzinnig vast te 
stellen;
(c) het proces van versturen of ontvangen 
van gegevens wordt beveiligd door een 
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geavanceerde elektronische handtekening 
of een geavanceerd elektronisch zegel van 
een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten, en wel op zodanige 
wijze dat onmerkbare wijziging van 
gegevens kan worden uitgesloten;
(d) de verzender en de geadresseerde van 
de gegevens worden in kennis gesteld van 
eventuele wijzigingen van de gegevens die 
nodig zijn voor het verzenden of 
ontvangen van de gegevens;
(e) het tijdstip van verzenden, ontvangen 
en wijzigen van gegevens wordt 
aangeduid door een gekwalificeerd 
elektronisch tijdstempel;
(f) wanneer gegevens overgedragen 
worden tussen twee of meerdere 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten, zijn de eisen onder 
a) tot en met e) van toepassing op alle 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten.
2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake processen voor het 
verzenden en ontvangen van gegevens. 
Wanneer het proces voor het verzenden 
en ontvangen van gegevens aan dergelijke 
normen voldoet, wordt aangenomen dat er 
sprake is van overeenstemming met de in 
lid 1 vastgelegde 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

Amendement 425
András Gyürk



PE510.822v01-00 50/63 AM\936634NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake processen 
voor het verzenden en ontvangen van 
gegevens. Wanneer het proces voor het 
verzenden en ontvangen van gegevens aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in lid 1 
vastgelegde 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.

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake processen 
voor het verzenden en ontvangen van 
gegevens. Bij de vaststelling van normen 
voor de toepassing van deze verordening 
zorgt de Commissie ervoor dat er 
adequate aandacht wordt besteed aan de 
inbreng van belanghebbenden, bij 
voorkeur in de vorm van een 
effectbeoordeling. Wanneer het proces 
voor het verzenden en ontvangen van 
gegevens aan dergelijke normen voldoet, 
wordt aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met de in lid 1 
vastgelegde 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 426
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen
Eisen voor gekwalificeerde certificaten 
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voor website-authenticatie
1. Gekwalificeerde certificaten voor 
authenticatie van websites voldoen aan de 
in bijlage IV bepaalde eisen.
2. Gekwalificeerde certificaten voor 
authenticatie van websites worden erkend 
en aanvaard in alle lidstaten.
3. De Commissie is gemachtigd om in 
overeenstemming met artikel 38 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de nadere specificatie 
van de in bijlage IV vastgestelde eisen.
4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake gekwalificeerde 
certificaten voor de authenticatie van 
websites. Wanneer een gekwalificeerd 
certificaat voor de authenticatie van 
websites aan dergelijke normen voldoet, 
wordt overeenstemming met de in bijlage 
IV vastgestelde eisen aangenomen. 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

Amendement 427
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 Schrappen
Eisen voor gekwalificeerde certificaten 
voor website-authenticatie
1. Gekwalificeerde certificaten voor 
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authenticatie van websites voldoen aan de 
in bijlage IV bepaalde eisen.
2. Gekwalificeerde certificaten voor 
authenticatie van websites worden erkend 
en aanvaard in alle lidstaten.
3. De Commissie is gemachtigd om in 
overeenstemming met artikel 38 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de nadere specificatie 
van de in bijlage IV vastgestelde eisen.
4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers vaststellen voor 
normen inzake gekwalificeerde 
certificaten voor de authenticatie van 
websites. Wanneer een gekwalificeerd 
certificaat voor de authenticatie van 
websites aan dergelijke normen voldoet, 
wordt overeenstemming met de in bijlage 
IV vastgestelde eisen aangenomen. 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

De toegevoegde waarde van het creëren van Europese certificaten voor webpagina's in een 
wereldwijde online-omgeving is onduidelijk. Er bestaan bedrijfsnormen die bekend zijn bij de 
gebruikers en die algemeen worden toegepast. Aanvullende certificaten kunnen verwarring 
veroorzaken voor de gebruikers en zouden een verschil creëren voor websites die gehost 
worden buiten de Europese Unie.

Amendement 428
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
gekwalificeerde certificaten voor de 
authenticatie van websites. Wanneer een 
gekwalificeerd certificaat voor de 
authenticatie van websites aan dergelijke 
normen voldoet, wordt overeenstemming 
met de in bijlage IV vastgestelde eisen 
aangenomen. 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.

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
vaststellen voor normen inzake 
gekwalificeerde certificaten voor de 
authenticatie van websites. Bij de 
vaststelling van normen voor de 
toepassing van deze verordening zorgt de 
Commissie ervoor dat er adequate 
aandacht wordt besteed aan de inbreng 
van belanghebbenden, bij voorkeur in de 
vorm van een effectbeoordeling.  Wanneer 
een gekwalificeerd certificaat voor de 
authenticatie van websites aan dergelijke 
normen voldoet, wordt overeenstemming 
met de in bijlage IV vastgestelde eisen 
aangenomen. 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 is relevant voor elk artikel in de tekst waarin wordt verwezen naar het gebruik 
van normen.

Amendement 429
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk III bis
Standaardisatie
Artikel 37 bis

Mechanisme voor de vaststelling van 
technologische voorschriften
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(1) Wanneer bepalingen van deze 
verordening alleen toegepast kunnen 
worden door specifieke technische 
kenmerken van regelingen voor 
elektronische authenticatie en 
identificatie voor te schrijven, stellen de 
lidstaten de Commissie daarvan in kennis 
volgens de procedure van Richtlijn 
98/34/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 juni 1998 betreffende een 
informatieprocedure op het gebied van 
normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de 
informatiemaatschappij. 
(2) De ontwikkeling van technische 
voorschriften, specificaties en normen 
wordt voorts onderworpen aan de 
evaluatiemechanismes van Richtlijn 
1995/5/EG en Beschikking 87/95/EEG 
van de Raad van 22 december 1986 
betreffende de normalisatie op het gebied 
van de informatietechnologieën en de 
telecommunicatie

Or. en

Motivering

Dit zijn de bepalende richtlijnen waarin vastgelegd is hoe een participatief, transparant en 
open mechanisme voor de ontwikkeling van normen en specificaties in de Europese Unie 
wordt opgezet, in overeenstemming met de normalisatierichtlijn.

Amendement 430
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in artikel 8, lid 3, artikel 15, lid 5, 
artikel 18, lid 5, artikel 20, lid 6, artikel 21, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 2, 
artikel 27, lid 2, artikel 28, lid 6, artikel 29, 
lid 4, artikel 30, lid 2, artikel 31, artikel 35, 
lid 3 en artikel 37, lid 3, bedoelde 
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artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 2, artikel 27, 
lid 2, artikel 28, lid 6, artikel 29, lid 4, 
artikel 30, lid 2, artikel 31, artikel 35, lid 3 
en artikel 37, lid 3, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen.

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de
Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze verordening De 
Commissie stelt uiterlijk zes maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. ro

Amendement 431
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt voor een
onbepaalde periode vanaf het in werking 
treden van de verordening gemachtigd om 
de in artikel 8, lid 3, artikel 13, lid 5, 
artikel 15, lid 5, artikel 16, lid 5, artikel 
18, lid 5, artikel 20, lid 6, artikel 21, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 2, artikel 
27, lid 2, artikel 28, lid 6, artikel 29, lid 4, 
artikel 30, lid 2, artikel 31, artikel 35, lid 3 
en artikel 37, lid 3, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen.

2. De in artikel 13, lid 5, en artikel 15, lid 
5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt 
aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 432
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 13, lid 5, en artikel 15, lid 5, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in van kracht
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 433
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daar op hetzelfde 
moment van in kennis.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie mag geen gedelegeerde 
handeling krachtens deze verordening 
vaststellen zonder voorafgaande 
raadpleging van de bedrijfssector en 
andere belanghebbenden.

Or. en
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Amendement 434
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uitvoeringshandelingen krachtens 
deze verordening mogen niet worden 
vastgesteld zonder voorafgaande 
raadpleging van de bedrijfssector en 
andere belanghebbenden.

Or. en

Amendement 435
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening 182/2011 van 
toepassing.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening 182/2011 van 
toepassing.

Or. en

Amendement 436
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 437
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 438
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gekwalificeerde certificaten die 
overeenkomstig Richtlijn 1999/93/EG 
werden afgegeven, worden beschouwd als 
gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen volgens de 
onderhavige verordening totdat de 
geldigheidsduur ervan is verstreken, maar 
ten laatste vijf jaar na het in werking treden 
van de onderhavige verordening.

4. Certificaten die overeenkomstig 
Richtlijn 1999/93/EG werden afgegeven, 
worden beschouwd als certificaten voor 
elektronische handtekeningen volgens de 
onderhavige verordening totdat de 
geldigheidsduur ervan is verstreken, maar 
ten laatste vijf jaar na het in werking treden 
van de onderhavige verordening.

Or. en

Amendement 439
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Niet langer nodig.

Amendement 440
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een reeks gegevens die ondubbelzinnig 
verwijzen naar de ondertekenaar aan wie 
het certificaat is afgegeven, met ten minste 
de naam van de ondertekenaar of een 
pseudoniem, dat als dusdanig 
geïdentificeerd wordt;

(c) een reeks gegevens die ondubbelzinnig 
verwijzen naar de ondertekenaar aan wie 
het certificaat is afgegeven, met ten minste 
(voor de landen die dit ondersteunen) het 
unieke identificatienummer van de 
persoon (dat geschikt is voor 
automatische verwerking) en de naam van 
de ondertekenaar of een pseudoniem, dat 
als dusdanig geïdentificeerd wordt;

Or. en

Amendement 441
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ruimte voor een specifiek attribuut 
van de ondertekenaar, dat indien nodig, 
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afhankelijk van het doel van het 
certificaat, kan worden vermeld;

Or. en

Motivering

Tekst uit Richtlijn 1999/93/EG. Attributen worden weliswaar niet in alle lidstaten gebruikt 
maar zijn nuttig gebleken in bepaalde sectoren en mogen daarom niet worden uitgesloten; dit 
zou namelijk de huidige praktijk die voortbouwen op Richtlijn 1999/93/EG verstoren.

Amendement 442
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Niet langer nodig.

Amendement 443
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Niet langer nodig.



AM\936634NL.doc 61/63 PE510.822v01-00

NL

Amendement 444
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) gegevens voor de validering van 
elektronische zegels die overeenkomen 
met de gegevens voor het aanmaken van 
elektronische zegels;

(d) een reeks gegevens die op 
ondubbelzinnige wijze de rechtspersoon 
aanduidt aan wie het certificaat is 
afgegeven, met inbegrip van ten minste de 
naam en het registratienummer zoals 
vermeld in de officiële registers (uniek in 
de Unie en geschikt voor automatische 
verwerking);

Or. en

Amendement 445
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen

Or. en

Motivering

Niet langer nodig.

Amendement 446
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen
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Or. en

Motivering

De toegevoegde waarde van het creëren van Europese certificaten voor webpagina's in een 
wereldwijde online-omgeving is onduidelijk. Er bestaan bedrijfsstandaarden die bekend zijn 
bij de gebruikers en die algemeen worden gebruikt. Aanvullende certificaten kunnen 
verwarring veroorzaken voor de gebruikers en zouden een verschil creëren voor websites die 
gehost worden buiten de Europese Unie.

Amendement 447
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een reeks gegevens die op 
ondubbelzinnige wijze de rechtspersoon 
aanduidt aan wie het certificaat is 
afgegeven, met inbegrip van ten minste de 
naam en het registratienummer zoals 
vermeld in de officiële registers;

(c) een reeks gegevens die op 
ondubbelzinnige wijze de rechtspersoon of 
natuurlijke persoon aanduidt aan wie het 
certificaat is afgegeven, met inbegrip van 
ten minste de naam en het 
registratienummer, al naargelang het 
geval, zoals vermeld in de officiële 
registers.

Or. ro

Amendement 448
Silvia-Adriana Þicãu

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) elementen van het adres, met inbegrip 
van ten minste de plaats en de lidstaat, van 
de rechtspersoon aan wie het certificaat is 
afgegeven zoals vermeld in de officiële 
registers;

(d) elementen van het adres, met inbegrip 
van ten minste de plaats en de lidstaat, van 
de natuurlijke of rechtspersoon aan wie 
het certificaat is afgegeven zoals vermeld 
in de officiële registers

Or. ro
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Amendement 449
Silvia-Adriana Þicãu

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de domeinnaam/-namen die worden 
geëxploiteerd door de rechtspersoon aan 
wie het certificaat is afgegeven;

(e) de domeinnaam/-namen die worden 
geëxploiteerd door de natuurlijke of 
rechtspersoon aan wie het certificaat is 
afgegeven

Or. ro


