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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation 
og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0238),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0133/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. 
september 20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Retsudvalget og Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det er afgørende for den økonomiske (1) Det er afgørende for den økonomiske 

                                               
1 EUT C 351 af 15.11.2012, s. 73.
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udvikling, at der skabes tillid til 
onlineverdenen. Hvis tilliden mangler, vil 
forbrugere, virksomheder og 
administrationer tøve med at gennemføre 
transaktioner elektronisk og benytte nye 
tjenester.

og sociale udvikling, at der skabes tillid til 
onlineverdenen. Hvis tilliden mangler, vil 
forbrugere, virksomheder og 
administrationer tøve med at gennemføre 
transaktioner elektronisk og benytte nye 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er afgørende at sikre, at alle 
borgere har adgang til den teknologi og 
de færdigheder, der gør det muligt for 
dem at drage lige stor fordel af digitale 
tilbud og elektroniske tjenester, så der 
sikres lige muligheder og inklusion på 
alle områder i samfundet. 

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
støtter etableringen af et netværk mellem 
de nationale myndigheder, der er 
ansvarlige for e-sundhed. For at øge 
sikkerheden og kontinuiteten i forbindelse 
med grænseoverskridende 
sundhedsydelser skal netværket udarbejde 
retningslinjer for adgang til elektroniske 
sundhedsoplysninger og –ydelser på tværs 
af grænserne og blandt andet støtte 

udgår
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"fælles identifikations- og 
autentifikationsforanstaltninger for at 
gøre det lettere at overføre data ved 
grænseoverskridende sundhedsydelser". 
Gensidig anerkendelse og accept af 
elektronisk identifikation og 
autentifikation er afgørende for, at 
Europas borgere reelt kan nyde godt af 
sundhedsydelser på tværs af grænserne. 
Når borgerne tager til udlandet for at få 
lægebehandling, skal deres 
patientjournaler være tilgængelige i det 
land, hvor de skal behandles. Dette 
kræver en solid og sikker ramme for 
elektronisk identifikation, som de berørte 
parter har tillid til.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2011/24/EU eksisterer og finder anvendelse med eller uden påmindelse, hvorfor 
betragtningen er unødvendig og bør udgå.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Grænseoverskridende brug af 
elektroniske identifikationsmidler ifølge en 
anmeldt ordning forudsætter, at 
medlemsstaterne samarbejder om at skabe 
teknisk interoperabilitet. Dette udelukker, 
at der gælder specifikke nationale tekniske 
regler, der for eksempel kræver, at parter 
fra andre lande anskaffer bestemt hardware 
eller software til verificering og validering 
af den anmeldte elektroniske identifikation. 
På den anden side er tekniske krav over for 
brugerne, der hidrører fra de iboende 
specifikationer for den type token, der 
anvendes (f.eks. smartkort) uundgåelige.
Processen med at skabe interoperabilitet 
skal dog respektere medlemsstaternes 
forskellige fremgangsmåder i udviklingen 
af deres nationale elektroniske 
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identifikationssystemer.  Standarder til at 
sikre teknisk interoperabilitet skal derfor 
være teknologineutrale, således at de 
forskellige valg, som medlemsstaterne 
træffer, respekteres, og standarderne bør 
ikke ændre den grundlæggende 
udformning af sådanne systemer. 

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Den grænseoverskridende 
anvendelse af elektroniske 
identifikationsmidler bør ikke føre til 
videregivelse af personoplysninger, som 
ikke er nødvendige for den tjeneste, der 
udbydes. Princippet om dataminimering 
bør i denne forbindelse derfor overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Denne forordning bør være 
teknologineutral. De retsvirkninger, den 
fastlægger, bør kunne opnås ved et hvilket 
som helst teknisk middel, der opfylder 
forordningens krav.

(21) Denne forordning bør være 
teknologineutral for så vidt angår begge 
elektroniske identifikationssystemer og 
tillidstjenester. De retsvirkninger, den 
fastlægger, bør kunne opnås ved et hvilket 
som helst teknisk middel, der opfylder 
forordningens krav.

Or. en
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Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) I overensstemmelse med FN-
konventionen om handicappedes 
rettigheder, der er trådt i kraft i EU, og i 
tråd med Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder, bør handicappede 
have mulighed for at benytte tillidstjenester 
og slutbrugerprodukter, der bruges til 
levering af disse tjenester, på lige fod med 
andre forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) I henhold til artikel 9 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
kræves det, at Unionen ved fastlæggelsen 
og gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tager hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed. 
Begreberne tilgængelighed og 
udformning for alle bør integreres i 
udviklingen af lovgivningsmæssige 
foranstaltninger om elektronisk 
identifikation på EU-plan.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) En tillidstjenesteyder er ansvarlig for 
personoplysninger ("registeransvarlig") og 
skal derfor opfylde forpligtelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Navnlig bør 
indsamlingen af personoplysninger 
begrænses til det minimum, der er 
nødvendigt for at opfylde formålet med 
den tjeneste, der ydes.

(24) En tillidstjenesteyder er ansvarlig for 
personoplysninger ("registeransvarlig") og 
skal derfor opfylde forpligtelserne i 
national databeskyttelseslovgivning og i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger. Navnlig bør 
indsamlingen og lagringen af 
personoplysninger begrænses til det 
minimum, der er nødvendigt for at opfylde 
formålet med den tjeneste, der ydes.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Et højt databeskyttelsesniveau 
gennem hensigtsmæssige og 
harmoniserede foranstaltninger er så 
meget desto mere vigtig for anvendelsen 
af elektroniske identifikationssystemer og 
tillidstjenester, idet begge kræver 
behandling af personoplysninger. En 
sådan behandling vil bl.a. blive påkrævet 
for at identificere og bekræfte personer på 
den mest pålidelige måde. Desuden kan 
mangel på hensigtsmæssige 
beskyttelsesforanstaltninger føre til 
alvorlige databeskyttelsesrisici, såsom 
identitetstyveri, forfalskning eller misbrug 
af elektroniske midler.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24b) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der især anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at styrke brugernes tillid til det 
indre marked bør alle tillidstjenesteydere 
følge en god sikkerhedspraksis, som er 
afpasset efter de risici, der er forbundet 
med deres aktiviteter.

(26) For at opbygge brugernes tillid til de 
pågældende tjenester bør alle 
tillidstjenesteydere følge en god 
sikkerhedspraksis, som er afpasset efter de 
risici, der er forbundet med deres 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er afgørende, at brud på 
sikkerheden og 
sikkerhedsrisikovurderinger indberettes, så 
de berørte parter får fyldestgørende 
oplysninger i tilfælde af brud på 
sikkerheden eller integriteten.

(29) Brud på sikkerheden kan medføre 
store økonomiske tab og sociale skader 
for de berørte personer, hvis de ikke 
afhjælpes hurtigt og på betryggende vis. 
Det er derfor afgørende, at brud på 
sikkerheden og 
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sikkerhedsrisikovurderinger indberettes 
hurtigst muligt, så de berørte parter får 
fyldestgørende oplysninger i tilfælde af 
brud på sikkerheden eller integriteten, 
navnlig med henblik på at give dem 
muligheden for at afhjælpe mulige 
skadevirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
elektronisk identifikation, der stilles til 
rådighed af medlemsstaterne, eller på deres 
vegne eller under deres ansvar, samt på 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
i Unionen.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
elektronisk identifikation, der stilles til 
rådighed af medlemsstaterne, der udstedes 
af en anden enhed i overensstemmelse 
med medlemsstaternes mandat, eller en 
uafhængig enhed, men med 
medlemsstaternes anerkendelse, samt på 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Definitionen på tillidstjenester i Kommissionens forslag er meget bred og kræver en ændring. 
Denne lille ændring indsnævrer forordningens anvendelsesområde, men definitionen på 
tillidstjenester bør præciseres. 

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31a) "sikkerhedsbrud": en 
sikkerhedsrelateret hændelse, der fører til 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, 
ændring, ulovlig udbredelse af eller 
adgang til oplysninger, der er videregivet, 
lagret eller på anden måde behandlet.

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves
elektronisk identifikation ved hjælp af et 
elektronisk identifikationsmiddel og 
autentifikation som forudsætning for 
adgang til en onlinetjeneste, skal ethvert 
elektronisk identifikationsmiddel, der er 
udstedt i en anden medlemsstat og omfattet 
af en ordning, der er opført i den liste, som 
Kommissionen offentliggør efter 
proceduren i artikel 7, anerkendes og 
accepteres med henblik på adgang til denne 
tjeneste.

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis findes
elektronisk identifikation ved hjælp af et 
elektronisk identifikationsmiddel og 
autentifikation som forudsætning for 
adgang til en onlinetjeneste, skal ethvert 
elektronisk identifikationsmiddel, der er 
udstedt i en anden medlemsstat og omfattet 
af en ordning, der er opført i den liste, som 
Kommissionen offentliggør efter 
proceduren for samordning baseret på 
teknologineutralitet i artikel 7, anerkendes 
og accepteres med henblik på adgang til 
denne tjeneste.

Or. en
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Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) det elektroniske identifikationsmiddel er 
enten udstedt af medlemsstaten, en anden 
enhed i overensstemmelse med 
medlemsstatens mandat eller en 
uafhængig enhed, men med anerkendelse
fra den medlemsstat, der anmelder 
ordningen

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
der gratis og til enhver tid stilles en 
autentifikationsmulighed til rådighed 
online, så enhver modtagerpart kan 
validere de personidentifikationsdata, som 

d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
der til enhver tid stilles en 
autentifikationsmulighed til rådighed 
online, så enhver modtagerpart kan 
validere de personidentifikationsdata, som 
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vedkommende har modtaget i elektronisk 
form. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
parter, der er hjemmehørende uden for 
deres område, og som vil gennemføre en 
sådan autentifikation, specifikke tekniske 
krav. Hvis troværdigheden af en anmeldt 
identifikationsordning eller en 
autentifikationsmulighed helt eller delvis 
kompromitteres, skal medlemsstaten 
omgående suspendere eller tilbagekalde 
identifikationsordningen eller 
autentifikationsmuligheden eller de 
kompromitterede dele og underrette de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom i henhold til artikel 7

vedkommende har modtaget i elektronisk 
form. Medlemsstaterne må kun pålægge 
parter, der er hjemmehørende uden for 
deres område, og som vil gennemføre en 
sådan autentifikation, sådanne specifikke 
tekniske krav, der er blevet vedtaget i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
er fastsat i artikel 8. Hvis troværdigheden 
af en anmeldt identifikationsordning eller 
en autentifikationsmulighed helt eller 
delvis kompromitteres, skal medlemsstaten 
omgående suspendere eller tilbagekalde 
identifikationsordningen eller 
autentifikationsmuligheden eller de 
kompromitterede dele og underrette de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom i henhold til artikel 7

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) oplysning om, hvilket statsligt organ der 
er ansvarlig for den anmeldte elektroniske 
identifikationsordning

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår,
formater og procedurer for anmeldelserne i 
medfør af stk. 1 og 3. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge 
formater og procedurer for anmeldelserne i 
medfør af stk. 1 og 3. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
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2. 2.

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fremme 
interoperabilitet på tværs af grænserne ved
at fastsætte teknologineutrale
minimumskrav for de forskellige 
sikkerhedsniveauer, som ikke kan ændre 
den grundlæggende udformning af 
nationale elektroniske
identifikationsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For så vidt angår den 
grænseoverskridende udveksling af 
personoplysninger, der er nødvendig for 
at sikre interoperabilitet inden for 
elektroniske identifikationsmidler, finder 
artikel 11, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tillidstjenesteydere og tilsynsorganer 
skal sikre en rimelig og lovlig behandling 
af personoplysninger i overensstemmelse 
med direktiv 95/46/EF.

1. Tillidstjenesteydere og tilsynsorganer 
skal sikre en rimelig og lovlig behandling 
af personoplysninger i overensstemmelse 
med direktiv 95/46/EF og gældende 
national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tillidstjenesteydere skal garantere 
fortroligheden og integriteten af 
oplysningerne vedrørende de personer, de 
leverer tillidstjenester til.

3. Tillidstjenesteydere skal garantere 
fortroligheden og integriteten af 
oplysningerne vedrørende de personer, de 
leverer tillidstjenester til, især ved at sikre, 
at det ikke er muligt at udlede de data, der 
bruges til at generere tillidstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uden at den retsvirkning, der tillægges 
pseudonymer i henhold til den nationale 
lovgivning dermed foregribes, må 
medlemsstaterne ikke forhindre, at 
tillidstjenesteydere på certifikater for 
elektroniske signaturer anfører et 
pseudonym i stedet for underskriverens 
navn.

4. Uden at den retsvirkning, der tillægges 
pseudonymer i henhold til den nationale 
lovgivning dermed foregribes, må 
medlemsstaterne ikke forhindre, at 
tillidstjenesteydere på certifikater for 
elektroniske signaturer anfører et 
pseudonym i stedet for underskriverens 
navn. De behandlede data skal derfor 
betragtes som personoplysninger, også 
hvis der anvendes pseudonymer. 

Or. en
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Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Ret til adgang og information for 

brugeren af tillidstjenester
Tillidstjenesteydere skal som minimum 
give brugerne:
a) oplysninger om indsamling, formidling 
og lagring af deres personoplysninger
b) mulighed for at kontrollere deres 
personoplysninger og udøve deres 
databeskyttelsesrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Tillidstjenester og slutbrugerprodukter, der 
bruges til levering af disse tjenester, skal 
være tilgængelige for handicappede, hvor 
som helst det er muligt.

Tillidstjenester og slutbrugerprodukter, der 
bruges til levering af disse tjenester, skal 
være tilgængelige for handicappede.

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et passende 
organ, der er hjemmehørende på 
medlemsstatens område eller, efter 

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

gensidig aftale, i en anden medlemsstat 
under den udpegende medlemsstats ansvar. 
Tilsynsorganerne tillægges alle de tilsyns-
og undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

De delegerede retsakter bør udgår, idet ordføreren mener, at formålet og anvendelsesområdet 
for en sådan delegation bør præciseres yderligere. Kommissionen opfordres til yderligere at 
præcisere sit formål med forslaget om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesretsakterne bør udgå, idet ordføreren mener, at formålet og 
anvendelsesområdet for sådanne gennemførelsesretsakter bør præciseres yderligere. 
Kommissionen opfordres til yderligere at præcisere sit formål med forslaget om delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

brud på sikkerheden eller integriteten, som 
har en væsentlig indvirkning på den 
udbudte tillidstjeneste og de berørte 
personoplysninger, skal uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for et døgn 
underrette det kompetente tilsynsorgan, det 
kompetente nationale organ for 
informationssikkerhed og andre relevante 
tredjeparter som f.eks. 
databeskyttelsesmyndighederne herom. 
Hvis en sådan underretning ikke kan 
foretages inden for 24 timer, bør 
underretningen ledsages af en 
begrundelse for forsinkelsen.

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sikkerhedsbruddet kan forventes at 
påvirke brugeren af tillidstjenester 
negativt, underretter tilsynsorganet 
hurtigst muligt brugeren af tillidstjenesten 
om sikkerhedsbruddet, så vedkommende 
kan træffe de nødvendige forholdsregler. 
Et brud bør anses for at påvirke brugeren 
af tillidstjenester negativt, hvis det f.eks. 
fører til identitetstyveri, forfalskning eller 
skade af brugerens omdømme.

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Det pågældende tilsynsorgan kan også
underrette offentligheden eller kræve, at 

Det pågældende tilsynsorgan underretter
ligeledes offentligheden eller kræver, at 
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tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge former 
for gennemførelsen i medfør af stk. 3. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er allerede specificeret i forordning 765/2008, hvortil der vil blive udarbejdet en 
henvisning på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis kontrollen ikke er afsluttet inden for 
en måned, underretter tilsynsorganet den 
kvalificerede tillidstjenesteyder herom og 
forklarer årsagerne til forsinkelsen samt 
oplyser, hvornår kontrollen vil være 
afsluttet. Forudsat at tillidstjenesteyderen 
har stillet de relevante dokumenter til
rådighed, afsluttes kontrollen inden for 
tre måneder.

Or. en

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) registrere og bevare alle relevante 
oplysninger om de data, den kvalificerede 
tillidstjenesteyder har udstedt og modtaget, 
navnlig for at kunne fremlægge bevis, når 
det er påkrævet i retssager. Lagring af 
disse oplysninger er strengt begrænset til 
den nødvendige tidsperiode og i 
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overensstemmelse med 
dataminimeringsprincippet. Denne
registrering kan ske elektronisk

Or. en

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 13, stk. 5, artikel 
15, stk. 5, artikel 16, stk. 5, artikel 18, stk. 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 15, stk. 5, artikel 
18, stk. 5, artikel 20, stk. 6, artikel 21, stk. 
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5, artikel 20, stk. 6, artikel 21, stk. 4, 
artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 2, artikel 
27, stk. 2, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 
4, artikel 30, stk. 2, artikel 31, artikel 35, 
stk. 3, eller artikel 37, stk. 3, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

4, artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 2, 
artikel 27, stk. 2, artikel 28, stk. 6, artikel 
29, stk. 4, artikel 30, stk. 2, artikel 31, 
artikel 35, stk. 3, eller artikel 37, stk. 3, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på tre måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Denne frist forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Bilag 2 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de data, der anvendes til generering af en 
elektronisk signatur, med rimelig 
sikkerhed ikke kan udledes, og at den 

c) de data, der anvendes til generering af en 
elektronisk signatur ikke kan udledes, og at 
den elektroniske signatur er beskyttet mod 
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elektroniske signatur er beskyttet mod 
forfalskning under anvendelse af 
eksisterende teknologi

forfalskning under anvendelse af 
eksisterende teknologi

Or. en



PR\930845DA.doc 29/30 PE507.971v01-00

DA

BEGRUNDELSE

Der er ingen omfattende sektor- og grænseoverskridende EU-ramme for sikre, pålidelige og 
brugervenlige elektroniske transaktioner, der omfatter elektronisk identifikation, 
autentifikation og tillidstjenester. Den eksisterende EU-lovgivning, nemlig direktiv 
1999/93/EF om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer dækker udelukkende 
elektroniske signaturer.

Den digitale dagsorden for Europa udpeger de forhindringer, der vanskeliggør den digitale 
udvikling i Europa, og lægger op til lovgivning om tillidstjenester, såsom e-signaturer samt 
gensidig anerkendelse af e-identifikation og autentifikation, så der fastlægges et klart 
retsgrundlag med det formål at eliminere opsplitning og mangel på interoperabilitet, fremme 
digitalt borgerskab og forhindre onlinekriminalitet. Lovgivning, som sikrer gensidig 
anerkendelse af elektronisk identifikation og autentifikation på EU-plan, er ligeledes en 
nøgleforanstaltning i akten for det indre marked samt køreplanen for stabilitet og vækst. 
Europa-Parlamentet har gentagne gange understreget betydningen af sikkerhed i elektroniske 
tjenester.

Kommissionens forslag består af to dele. I den første del fokuseres der på gensidig 
anerkendelse og godkendelse på EU-plan af anmeldte elektroniske identifikationsordninger. 
Den anden del har til formål at etablere en fælles ramme for tillidstjenester, såsom 
elektroniske signaturer. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag og ser det som et godt udgangspunkt samt 
støtter bestræbelserne på at etablere en retlig ramme på EU-plan. Ordføreren mener dog, at 
både målene og indholdet i den foreslåede forordning kan præciseres yderligere, og det er 
vigtigt, at lovgiverne nøje overvejer forslaget i dets fulde omfang. I dets nuværende form er 
Kommissionens forslag for vagt formuleret, til at lovgiveren kan vurdere det ordentligt. Det er 
især definitionen på tillidstjenester, som skal uddybes yderligere. Gruppen af 
tillidstjenesteydere vil variere alt efter den valgte definition, og det vil således også være 
tilfældet for de aktører, der er omfattet af forordningen. Ordføreren indsnævrer definitionen 
på tillidstjenester. 

Kommissionen mener, at en forordning er det mest hensigtsmæssige retlige instrument på 
grund af den umiddelbare anvendelighed, hvilket igen vil mindske den lovgivningsmæssige 
opsplitning og skabe større retssikkerhed. Selv om denne harmoniserede fremgangsmåde kan 
anses for at gavne alle interessenter, vil ordføreren fortsat undersøge, om en mere gradvis 
fremgangsmåde ville have været mere konstruktiv, og om en vis prioritering af 
grænseoverskridende tjenester, som skal håndteres af den foreslåede forordning, kunne have 
været gavnlig for det samlede resultat.

Den foreslåede forordning giver i mange bestemmelser Kommissionen kompetence til at 
vedtage delegerede retsakter eller gennemførelsesforanstaltninger. Ordføreren er også af den 
opfattelse, at disse yderligere retsakter og foranstaltninger ville kunne bidrage til en ensartet 
anvendelse af forordningen og tillade yderligere tilpasning af national praksis baseret på 
erfaringerne fra gennemførelsen af forordningen, men ordføreren er også forbeholden over for 
en fremgangsmåde, der er stærkt afhængig af disse. Ordføreren slår til lyd for, at der kastes et 
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kritisk blik på de foreslåede gennemførelsesretsakter, og foreslår derfor ændringer, som på 
ensartet vis udelukkende begrænser de foreslåede retsakter til den tekniske gennemførelse af 
den pågældende retsakt. 

For så vidt angår de delegerede retsakter vil ordføreren gerne undersøge behovet og omfanget 
af disse retsakter yderligere og foreslår en mere selektiv strategi. Ordføreren foreslår, at visse 
delegerede retsakter udgår, indtil Kommissionen har specificeret det tilsigtede 
anvendelsesområde og formål yderligere. Eventuelle forpligtelser bør i videst muligt omfang 
specificeres i selve den grundlæggende retsakt frem for gennem delegerede retsakter. På 
grund af kompleksiteten i disse retsakter ønsker ordføreren at forbeholde sig muligheden for 
yderligere at overveje disse retsakter og foreslår eventuelle yderligere ændringer i form af 
ændringsforslag til udkast til betænkning på et senere tidspunkt. 

Ordføreren er opmærksom på det økonomiske og sociale potentiale i dette forslag, men er 
også bevidst om de udfordringer, ofte af meget teknisk art, som skal tackles for at opnå en 
lovgivningstekst, der lever op til sit fulde potentiale. For så vidt angår elektroniske 
identifikationsordninger er det vigtigt at skabe interoperabilitet uden at ændre de nationale 
løsninger, der er valgt for elektronisk identifikation, i nogen større udstrækning. Fælles 
standarder for at sikre teknisk interoperabilitet bør derfor være teknologineutrale, således at 
medlemsstaternes forskellige valg respekteres. 

En anden udfordring vil desuden være at finde den rette balance mellem de 
sikkerhedselementer, der er nødvendige for at skabe tillid, og borgernes accept samt de 
omkostninger og andre følger, som de medfører for de involverede aktører på udbudssiden. I 
denne sammenhæng er det vigtigt at undersøge spørgsmål vedrørende ansvar.

Afslutningsvis mener ordføreren, at de tillidstjenester og slutbrugerprodukter, der anvendes i 
samspil med leveringen af disse tjenester, der er omfattet af den foreslåede forordning, skal 
gøres tilgængelige for handicappede personer. Fysisk anvendelse af tjenesterne bør være 
tilgængelig for personer med eller uden fysisk handicap. Ordføreren mener, at effektiv 
uhindret deltagelse for handicappede personer i denne digitale tidsalder bør integreres på det
europæiske digitale fællesmarked. 


