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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0238),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0133/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 
20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie juridische zaken 
en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het opbouwen van vertrouwen in een 
online-omgeving is essentieel voor 
economische ontwikkeling. Een gebrek aan 

(1) Het opbouwen van vertrouwen in een 
online-omgeving is essentieel voor 
economische en sociale ontwikkeling. Een 

                                               
1 PB C 351 van 15.11.2012, blz. 73.
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vertrouwen leidt ertoe dat consumenten, 
bedrijven en overheidsdiensten aarzelen 
om transacties elektronisch uit te voeren en 
van nieuwe diensten gebruik te maken.

gebrek aan vertrouwen leidt ertoe dat 
consumenten, bedrijven en 
overheidsdiensten aarzelen om transacties 
elektronisch uit te voeren en van nieuwe 
diensten gebruik te maken.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het is van wezenlijk belang om 
ervoor te zorgen dat alle burgers de 
beschikking hebben over de technologie 
en de vaardigheden die nodig zijn om in 
gelijke mate gebruik te kunnen maken 
van de digitale mogelijkheden en 
elektronische diensten, om gelijke kansen 
en integratie voor alle deelnemers aan de 
maatschappij te waarborgen.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Richtlijn 2011/24/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2011 betreffende de toepassing van 
de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
voorziet in de vorming van een netwerk 
van nationale overheden die 
verantwoordelijk zijn voor e-
gezondheidsdiensten. Om de veiligheid en 
de voorzetting van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te waarborgen, is het 
netwerk genoodzaakt om richtsnoeren op 

Schrappen
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te stellen voor de grensoverschrijdende 
toegang tot elektronische 
gezondheidsgegevens en -diensten, ook 
door het ondersteunen van 
"gemeenschappelijke identificatie- en 
authenticatiemaatregelen die erop gericht 
zijn de overdraagbaarheid van gegevens 
bij grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen". De wederzijdse erkenning 
en aanvaarding van elektronische 
identificatie en authenticatie is essentieel 
om de Europese burger een 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
bieden. Wanneer mensen voor een 
behandeling naar het buitenland reizen, 
moeten hun medische gegevens in het 
land van behandeling raadpleegbaar zijn. 
Dit vergt een stabiel, veilig en 
betrouwbaar kader voor elektronisch 
identificatie.

Or. en

Motivering

Een verwijzing naar de bestaande richtlijn 2011/24/EU is niet van invloed op de werking 
ervan. De overweging is dan ook overbodig en moet worden geschrapt. 

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voortkomen uit de inherente specificaties 
van het gebruikte hulpmiddel (bijvoorbeeld 
smartcards). Niettemin moet bij het proces 
van invoering van interoperabiliteit 
rekening worden gehouden met de 
verschillende benaderingen die de 
lidstaten hanteren bij de ontwikkeling van 
hun nationale systemen voor 
elektronische identificatie. Om die reden 
moeten de normen voor het waarborgen 
van technische interoperabiliteit 
technologieneutraal zijn, zodat de 
verschillende benaderingen van de 
lidstaten worden gerespecteerd en zij hun 
systemen niet fundamenteel hoeven aan te 
passen.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het grensoverschrijdend gebruik 
van elektronische identificatiemiddelen 
mag niet leiden tot de verstrekking van 
persoonsgegevens die niet vereist zijn voor 
de te verlenen dienst. Het beginsel van 
gegevensminimalisering moet derhalve in 
dit verband worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De verordening is technologieneutraal. 
De rechtsgevolgen waarin de verordening 
voorziet, moeten bereikt kunnen worden 

(21) De verordening is technologieneutraal
voor wat betreft zowel elektronische 
identificatiesystemen als 
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door willekeurige technologische 
middelen, op voorwaarde dat voldaan is 
aan de eisen van deze verordening.

vertrouwensdiensten. De rechtsgevolgen 
waarin de verordening voorziet, moeten 
bereikt kunnen worden door willekeurige 
technologische middelen, op voorwaarde 
dat voldaan is aan de eisen van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Krachtens artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
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in verband met de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid. De concepten 
toegankelijkheid en "design for all" 
moeten algemeen worden toegepast bij de 
ontwikkeling van wetgeving inzake 
elektronische identificatie op het niveau 
van de Unie.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een verlener van vertrouwensdiensten 
is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens en moet voldoen 
aan de verplichtingen waarin Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens. In het bijzonder 
moet het verzamelen van gegevens zo 
beperkt mogelijk blijven, rekening 
houdend met het doel van de verstrekte 
dienst.

(24) Een verlener van vertrouwensdiensten 
is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens en moet voldoen 
aan de verplichtingen waarin nationale 
wetgeving betreffende 
gegevensbescherming en Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens voorzien. In het 
bijzonder moet het verzamelen en bewaren
van gegevens zo beperkt mogelijk blijven, 
rekening houdend met het doel van de 
verstrekte dienst.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Een hoog niveau van 
gegevensbescherming door middel van 
passende en geharmoniseerde 
waarborgen is des te belangrijker voor het 
gebruik van elektronische 
identificatieregelingen en 
vertrouwensdiensten, omdat daarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt. Bij 
deze verwerking is het onder meer van 
belang dat de identificatie en 
authenticatie van personen zo 
betrouwbaar mogelijk is; bovendien kan 
het ontbreken van passende waarborgen 
leiden tot aanzienlijke risico's op het 
gebied van gegevensbescherming, zoals 
diefstal van identiteit, vervalsing of 
misbruik van het elektronisch medium.

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 ter) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, 
inzonderheid artikel 8, lid 2, worden 
erkend.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het is een taak van de verleners van 
vertrouwensdiensten om goede praktijken 
voor veiligheid toe te passen, aangepast 
aan de risico's die verbonden zijn aan hun 
activiteiten, om het vertrouwen van 
gebruikers in de eengemaakte markt te 
bevorderen.

(26) Het is een taak van de verleners van 
vertrouwensdiensten om goede praktijken 
voor veiligheid toe te passen, aangepast 
aan de risico's die verbonden zijn aan hun 
activiteiten, om het vertrouwen van 
gebruikers in de betreffende diensten te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(29) Een inbreuk op de veiligheid kan, 
wanneer dit probleem niet tijdig en op 
toereikende wijze wordt aangepakt, voor 
de betrokken persoon aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade tot gevolg hebben, onder meer 
door diefstal van identiteit. Daarom is het 
van essentieel belang dat inbreuken op de 
veiligheid en beoordelingen van de 
veiligheidsrisico's zonder onnodig uitstel 
worden gemeld zodat in het geval van een 
dergelijke inbreuk of verlies van integriteit 
de juiste informatie aan de betrokken 
partijen kan worden verstrekt, in het 
bijzonder om ze de mogelijkheid te geven 
mogelijke negatieve gevolgen te beperken.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Deze verordening is van toepassing op 
elektronische identificatie die wordt 
verstrekt door lidstaten, uitgereikt door 
een andere entiteit met een daartoe 
strekkend mandaat van de lidstaten, of 
onafhankelijk uitgereikt, doch erkend
door de lidstaten en op verleners van 
vertrouwensdiensten die in de Unie zijn 
gevestigd.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De definitie van vertrouwensdiensten is in het commissievoorstel zeer breed en moeten 
worden aangepast. Deze kleine wijziging beperkt het bereik van de verordening, maar een 
nadere invulling van de definitie van vertrouwensdiensten is noodzakelijk.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 31 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) "inbreuk op de veiligheid": een 
veiligheidsincident met de vernietiging, 
het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde verstrekking van of de 
ongeoorloofde toegang tot de 
doorgezonden, opgeslagen of anderszins 
verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk 
hetzij onrechtmatig, tot gevolg;

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een elektronische identificatie 
met gebruikmaking van een elektronisch 
identificatiemiddel en authenticatie 
beschikbaar is op grond van nationale 
wetgeving of gangbare bestuursrechterlijke 
praktijk om onlinetoegang te krijgen tot 
een dienst, moet ieder elektronisch 
identificatiemiddel dat afgegeven is in een 
andere lidstaat en dat valt onder een stelsel 
dat is opgenomen in de door de Commissie 
gepubliceerde lijst overeenkomstig de 
procedure voor coördinatie ten aanzien 
van technologische neutraliteit als 
bedoeld in artikel 8 worden erkend en 
aanvaard ten behoeve van het verkrijgen 
van toegang tot deze dienst.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de elektronische identificatiemiddelen 
zijn ofwel afgegeven door de lidstaat, of 
uitgereikt door een andere entiteit met een 
daartoe strekkend mandaat van de 
lidstaat, of onafhankelijk uitgereikt, doch 
erkend door de aanmeldende lidstaat;

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de elektronische identificatiemiddelen 
kunnen worden gebruikt om toegang te 
verkrijgen tot ten minste overheidsdiensten 
die de mogelijkheid van elektronische 
identificatie bieden ter verkrijging van 
toegang tot de dienst in de aanmeldende
lidstaat;

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van een online-
authenticatiemogelijkheid, op ieder 
moment en gratis, zodat iedere 
afhankelijke partij de ontvangen 
elektronische 
persoonsidentificatiegegevens kan 
valideren; de lidstaten mogen geen
specifieke technische eisen opleggen aan 
afhankelijke partijen die buiten hun 

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

die een dergelijke authenticatie willen 
uitvoeren; de eisen moeten zijn 
overeengekomen krachtens de in artikel 8 
bepaalde procedures. Wanneer er inbreuk 
wordt gepleegd op het aangemelde stelsel 
voor identificatie of de 
authenticatiemogelijkheid of wanneer de 
integriteit ervan deels wordt geschonden, 
moeten de lidstaten onverwijld het 
aangemelde stelsel of de 
authenticatiemogelijkheid of de delen 
waarvan de integriteit geschonden is 
opschorten of intrekken en de andere 
lidstaten en de Commissie overeenkomstig 
artikel 7 op de hoogte stellen;

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de overheidsinstantie die 
verantwoordelijk is voor het aangemelde 
stelsel voor elektronische identificatie;

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures 
van de aanmelding als bedoeld in lid 1 en 3 
definiëren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de formaten en 
procedures van de aanmelding als bedoeld 
in lid 1 en 3 definiëren. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
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Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie heeft de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
overeenkomstig artikel 38 betreffende het 
mogelijk maken van grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatiemiddelen door 
technologieneutrale minimumeisen vast te 
stellen voor de verschillende 
veiligheidsniveaus, die niet mogen 
dwingen tot wijziging van de 
fundamentele opzet van nationale 
elektronische identificatieregelingen.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen van artikel 11, lid 2, 
zijn mutatis mutandis van toepassing op 
de grensoverschrijdende uitwisseling van 
persoonsgegevens die nodig is om de 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatiemiddelen te waarborgen.

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verleners van vertrouwensdiensten en 
toezichthoudende organen waarborgen bij 
het verwerken van persoonsgegevens de 
eerlijke en rechtmatige verwerking 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG.

1. Verleners van vertrouwensdiensten en 
toezichthoudende organen waarborgen bij 
het verwerken van persoonsgegevens de 
eerlijke en rechtmatige verwerking 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG en de 
desbetreffende nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Verleners van vertrouwensdiensten 
garanderen de geheimhouding en integriteit 
van gegevens die verbonden zijn aan een 
persoon aan wie de vertrouwensdienst 
wordt verleend.

3. Verleners van vertrouwensdiensten 
garanderen de geheimhouding en integriteit 
van gegevens die verbonden zijn aan een 
persoon aan wie de vertrouwensdienst 
wordt verleend, met name door te 
waarborgen dat de gegevens die worden 
gebruikt voor de verlening van de 
vertrouwensdiensten niet kunnen worden 
afgeleid.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de rechtsgevolgen van 
pseudoniemen in het nationale recht, 
mogen de lidstaten niet verhinderen dat 
verleners van vertrouwensdiensten op 
certificaten voor elektronische 
handtekeningen een pseudoniem 
vermelden in plaats van de werkelijke 
naam van de ondertekenaar.

4. Onverminderd de rechtsgevolgen van 
pseudoniemen in het nationale recht, 
mogen de lidstaten niet verhinderen dat 
verleners van vertrouwensdiensten op 
certificaten voor elektronische 
handtekeningen een pseudoniem 
vermelden in plaats van de werkelijke 
naam van de ondertekenaar. 
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Dientengevolge worden de verwerkte 
gegevens beschouwd als 
persoonsgegevens, ook al worden 
pseudoniemen gebruikt.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Recht van toegang tot informatie voor de 

gebruiker van vertrouwensdiensten
Verleners van vertrouwensdiensten 
verstrekken gebruikers in ieder geval:
(a) informatie over het vergaren, 
meedelen en bewaren van hun 
persoonsgegevens;
(b) de middelen om hun persoonsgegevens 
te controleren en hun recht op 
gegevensbescherming uit te oefenen.

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De verwijzing naar gedelegeerde handelingen wordt geschrapt omdat de rapporteur van 
mening is dat het doel en de reikwijdte van een dergelijke delegatie nader moeten worden 
omschreven. De Commissie wordt verzocht nader toe te lichten waarom zij hier gedelegeerde 
handelingen voorstelt.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6



PR\930845NL.doc 21/32 PE507.971v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

De verwijzing naar uitvoeringshandelingen moet worden geschrapt omdat de rapporteur van 
mening is dat het doel en de reikwijdte van dergelijke uitvoeringshandelingen nader moeten 
worden omschreven. De Commissie wordt verzocht nader toe te lichten waarom zij hier 
uitvoeringshandelingen voorstelt.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Verleners van vertrouwensdiensten stellen, 
zonder onnodige vertragingen en waar 
mogelijk binnen 24 uur nadat zij hiervan 
op de hoogte zijn, het bevoegde 
toezichthoudende orgaan, het bevoegde 
nationale orgaan voor informatieveiligheid 
en andere relevante derde partijen zoals 
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere veiligheidsinbreuk of 
ieder integriteitsverlies met aanzienlijke 
gevolgen voor de verleende 
vertrouwensdienst en voor de 
persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd. Indien een dergelijke 
kennisgeving niet binnen 24 uur kan 
worden gerealiseerd, dient deze vergezeld 
te gaan van een verklaring voor de 
vertraging.

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de veiligheidsinbreuk 
waarschijnlijk negatieve gevolgen zal 
hebben voor de gebruikers van 
vertrouwensdiensten, stelt het 
toezichthoudende orgaan de gebruikers 
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van vertrouwensdiensten onverwijld op de 
hoogte van de veiligheidsinbreuk, 
teneinde hen in staat te stellen de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen. Een 
veiligheidsinbreuk wordt geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor de gebruiker van 
vertrouwensdiensten indien deze kan 
leiden tot bijvoorbeeld diefstal of 
vervalsing van identiteit of 
reputatieschade.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze specificatie is reeds opgenomen in Verordening 765/2008, waar later naar zal worden 
verwezen.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Indien de evaluatie van de naleving niet 
binnen een maand is afgerond, brengt het 
toezichtsorgaan de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten op de 
hoogte met opgave van redenen van de 
vertraging en de termijn waarbinnen de 
naleving geëvalueerd zal zijn. Op 
voorwaarde dat de verlener van 
vertrouwensdiensten de relevante 
documenten heeft geleverd, wordt de 
evaluatie binnen drie maanden afgerond.

Or. en
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Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) leggen relevante informatie vast met 
betrekking tot de gegevens die de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten heeft afgegeven en 
ontvangen, met name om ten behoeve van 
gerechtelijke procedures bewijzen te 
kunnen leveren. Het bewaren van deze 
informatie blijft strikt beperkt tot de 
termijn die nodig is, waarbij voldaan moet 
worden aan het beginsel van 
gegevensminimalisering. Dit vastleggen 
mag elektronisch plaatsvinden;

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3
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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 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

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

Or. en

Amendement 46
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 Commissie wordt voor een periode 
van vijf jaar vanaf de datum van het in 
werking treden van de verordening 
gemachtigd om 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 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen. 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 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet. 

Or. en
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Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3

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. 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 
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.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig 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 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking wanneer noch het 
Europees Parlement, noch de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van die handeling aan het 

5. Een overeenkomstig 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 vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking wanneer noch het 
Europees Parlement, noch de Raad binnen 
een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
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Europees Parlement en de Raad bezwaar 
tegen de handeling heeft gemaakt of 
wanneer zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór het verstrijken van die 
termijn aan de Commissie hebben 
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

tegen de handeling heeft gemaakt of 
wanneer zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór het verstrijken van die 
termijn aan de Commissie hebben 
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 49
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 vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend. Daarna worden de volgende 
verslagen om de vier jaar ingediend, indien 
nodig vergezeld van passende 
wetgevingsvoorstellen.

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gegevens voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen met redelijke 
zekerheid niet kunnen worden afgeleid en 
dat de elektronische handtekening 
beschermd is tegen vervalsing met de thans 
beschikbare technieken;

(c) de gegevens voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen niet kunnen 
worden afgeleid en dat de elektronische 
handtekening beschermd is tegen 
vervalsing met de thans beschikbare 
technieken;

Or. en
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TOELICHTING

Er is geen omvattend grens- en sectoroverschrijdend EU-kader voor veilige, betrouwbare en 
gebruiksvriendelijke elektronische transacties dat elektronische identificatie, authenticatie en 
vertrouwensdiensten omvat. De bestaande EU-wetgeving, met name Richtlijn 1999/93/EG 
betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen betreft feitelijk 
alleen elektronische handtekeningen.

In de Digitale Agenda voor Europa worden de bestaande hinderpalen voor de digitale 
ontwikkeling van Europa genoemd en wordt wetgeving voorgesteld inzake 
vertrouwensdiensten zoals de e-handtekening en de wederzijdse erkenning van elektronische 
identificatie en authenticatie. Zo wordt een duidelijk rechtskader gecreëerd om fragmentatie 
en een gebrek aan interoperabiliteit te vermijden, digitaal burgerschap te stimuleren en 
cybercriminaliteit te voorkomen. Wetgeving gericht op wederzijdse erkenning van 
elektronische identificatie en authenticatie in de EU is eveneens een kernactie in de Single 
Market Act (wetgevingspakket eengemaakte markt), naast de routekaart voor stabiliteit en 
groei. Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk gewezen op het belang van de veiligheid 
van elektronische diensten.

Het voorstel van de Commissie bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de 
wederzijdse erkenning en aanvaarding op EU-niveau van aangemelde regelingen voor 
elektronische identificatie. Het tweede deel heeft betrekking op de invoering van een 
gemeenschappelijk kader voor vertrouwensdiensten zoals elektronische handtekeningen. 

De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie als goed uitgangspunt en steunt het 
streven naar de invoering van een wetgevingskader op EU-niveau. De rapporteur staat echter 
op het standpunt dat zowel de doelstellingen als de inhoud van de voorgestelde verordening 
verder verduidelijkt kunnen worden en is van mening dat de wetgevers de algehele reikwijdte 
van het voorstel grondig moeten overwegen. In zijn huidige vorm is het voorstel van de 
Commissie te vaag geformuleerd om afdoende te kunnen worden geëvalueerd door de 
wetgever. Met name de definitie van vertrouwensdiensten moet verder worden uitgewerkt. De 
groep van aanbieders van vertrouwensdiensten zal variëren al naar gelang de gekozen 
definitie, en daarmee ook de onder de verordening vallende betrokkenen. De rapporteur stelt 
voor de definitie van vertrouwensdiensten te beperken. 

De Commissie acht een verordening het geschiktste wetgevingsinstrument vanwege de 
rechtstreekse toepasbaarheid, waardoor de juridische versnippering kan worden verminderd 
en de rechtszekerheid kan worden vergroot. Een dergelijke geharmoniseerde aanpak kan voor 
alle belanghebbenden positief zijn, maar tegelijkertijd wil de rapporteur blijven onderzoeken 
of een meer geleidelijke benadering nuttig zou zijn geweest en of het geven van een zekere 
prioriteit aan grensoverschrijdende diensten in de voorgestelde verordening bevorderlijk zou 
zijn geweest voor een goed eindresultaat.

De voorgestelde verordening geeft de Commissie in een groot aantal bepalingen de 
bevoegdheid om gedelegeerde of uitvoeringshandelingen vast te stellen. De rapporteur deelt 
de mening dat dergelijke nader vast stellen handelingen en maatregelen kunnen bijdragen tot 
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een uniforme toepassing van de verordening, en een verdere harmonisatie van nationale 
praktijken mogelijk kunnen maken op basis van de ervaring die is opgedaan na de 
inwerkingtreding van de verordening, maar tegelijkertijd heeft de rapporteur bedenkingen bij 
een benadering die al te zwaar op die bepalingen leunt. Daarom raadt de rapporteur aan de 
voorgestelde uitvoeringshandelingen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en stelt hij 
amendementen voor om de voorgestelde handelingen strikt te beperken tot een uniforme 
technische tenuitvoerlegging van de betreffende rechtshandeling.

Wat de gedelegeerde handelingen betreft wil de rapporteur de noodzaak en het bereik van 
deze handelingen nader beoordelen, en stelt een selectievere benadering voor. De rapporteur 
stelt voor om bepaalde gedelegeerde handelingen te schrappen totdat de Commissie het bereik 
en het doel ervan nader heeft gespecificeerd. De vereisten moeten zoveel mogelijk in de 
basishandeling zelf worden vastgelegd, in plaats van via gedelegeerde handelingen. Vanwege 
de gecompliceerdheid van deze handelingen wil de rapporteur zich de mogelijkheid 
voorbehouden om ze nader te bestuderen en in een later stadium verdere aanpassingen voor te 
stellen door middel van amendementen in het ontwerpverslag.

De rapporteur onderkent de effecten die het voorstel kan hebben op economisch en sociaal 
gebied, maar beseft ook dat er nog vele uitdagingen, vaak van zeer technische aard, aangepakt 
moeten worden om te komen tot een wetstekst die volledig aan zijn doel beantwoordt. Wat 
betreft regelingen voor elektronische identificatie is het belangrijk om te zorgen voor 
interoperabiliteit zonder de nationale systemen voor elektronische identificatie al te veel te 
hoeven aanpassen. Om die reden moeten de gemeenschappelijke normen voor het waarborgen 
van technische interoperabiliteit technologieneutraal zijn, zodat de verschillende benaderingen 
van de lidstaten worden gerespecteerd.

Daarnaast zal het een uitdaging zijn om een juist evenwicht te vinden tussen enerzijds het 
wezenlijke belang van beveiligingsmaatregelen voor het vertrouwen en de ingebruikneming 
door de burgers en anderzijds de kosten en andere gevolgen die deze maatregelen met zich 
meebrengen voor de aanbieders. In dit verband moet ook aandacht worden besteed aan 
kwesties op het gebied van aansprakelijkheid.

Tot slot is de rapporteur van mening dat vertrouwensdiensten en eindgebruikersproducten die 
worden gebruikt bij de verlening van deze diensten beschikbaar moeten worden gemaakt voor 
personen met een handicap. Het fysieke gebruik van deze apparatuur moet voor eenieder 
mogelijk zijn, met of zonder lichamelijke beperking. De rapporteur is van mening dat in dit 
digitale tijdperk een onbelemmerde deelname van personen met een handicap aan de 
Europese digitale interne markt algemeen moet worden nagestreefd.


