
AD\941521DA.doc PE510.497v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Retsudvalget

2012/0146(COD)

26.6.2013

UDTALELSE
fra Retsudvalget

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

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))

Ordfører for udtalelse: Alajos Mészáros



PE510.497v03-00 2/42 AD\941521DA.doc

DA

PA_Legam



AD\941521DA.doc 3/42 PE510.497v03-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen fremsatte den 4. juni 2012 et forslag til forordning om elektronisk 
identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked 
som den sidste af 12 nøgleaktioner, der er foreslået i akten for det indre marked. Forslaget er 
et svar på deltagernes behov på det digitale marked med henblik på at sikre en omfattende 
retlig ramme til brug for sikre og pålidelige elektroniske transaktioner på EU-plan.

Formålet med forslaget er at sikre, at borgere og virksomheder kan bruge deres nationale 
elektroniske identifikationsordninger til at få adgang til offentlige tjenesteydelser i andre EU-
lande, hvor disse ordninger findes. Forslaget opretter ligeledes et indre marked for e-
signaturer og relaterede onlinetillidstjenester på tværs af grænserne, især ved at sikre at disse 
tjenester har samme retlige status som traditionelle papirbaserede processer. Gennem den nye 
EU-lovgivning sikres den gensidige anerkendelse af elektronisk identifikation og 
autentifikation.

Ordføreren for udtalelsen glæder sig over Kommissionens forslag som led i bestræbelserne på 
at styrke og komplettere det digitale indre markeds funktion ved at styrke tilliden til 
elektroniske transaktioner. Forslagets betydning for borgere og virksomheder, navnlig 
SMV'er og nationale myndigheder, kan ikke understreges nok.

Ordføreren er imidlertid af den klare overbevisning, at det foreslåede system kun kan styrke 
det digitale indre marked og gøre det muligt for alle aktører at drage fuld fordel af dets 
potentiale, hvis der sikres en tilstrækkelig grad af retssikkerhed, således at borgere og 
virksomheder kan have tillid til sikre grænseoverskridende elektroniske transaktioner. Der er 
derfor blevet foreslået en række ændringer i anmeldelsesprocedurerne samt præciseringer om 
ansvarlighed og databeskyttelse. Samtidig bør unødvendigt bureaukrati, især unødvendige 
byrder for SMV'er, undgås. Ordføreren har foreslået en række ændringsforslag med henblik 
på at forbedre Kommissionens forslag for så vidt angår disse aspekter.

Ordføreren har desuden foreslået en række ændringer til de bestemmelser, der vedrører 
gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter som foreslået af Kommissionen, med sigte på 
i højere grad at afspejle målene i artikel 290 og 291 i TEUF. På en række områder forekom 
især en delegation af lovgivningsbeføjelser til Kommissionen ikke hensigtsmæssig, og i visse 
tilfælde forekom det nødvendigt at specificere delegationens indhold og mål yderligere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:



PE510.497v03-00 4/42 AD\941521DA.doc

DA

Ændringsforslag 1

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 "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.

(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 "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, og som overholder 
gældende standarder for forbruger- og 
databeskyttelse.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Et af formålene med denne forordning (11) Et af formålene med denne forordning 
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er at fjerne de eksisterende hindringer for 
grænseoverskridende brug af elektroniske 
identifikationsmidler, der benyttes i 
medlemsstaterne - som minimum de 
midler, der bruges til at få adgang til 
offentlige tjenester. Det er ikke hensigten 
at gribe ind i de elektroniske 
identitetsforvaltningssystemer og dermed 
forbundne infrastrukturer, der er etableret i 
medlemsstaterne. Målet er at sørge for, at 
der findes sikre elektroniske 
identifikations- og 
autentifikationssystemer, der gør det muligt 
at få adgang til de grænseoverskridende 
onlinetjenester, som medlemsstaterne 
tilbyder.

er at fjerne de eksisterende hindringer for 
grænseoverskridende brug af elektroniske 
identifikationsmidler, der benyttes i 
medlemsstaterne - som minimum de 
midler, der bruges til at få adgang til 
offentlige tjenester. Det er ikke hensigten 
at gribe ind i de elektroniske 
identitetsforvaltningssystemer og dermed 
forbundne infrastrukturer, der er etableret i 
medlemsstaterne. Målet er at sørge for, at 
der findes et højt sikkerhedsniveau for 
elektroniske identifikations- og 
autentifikationssystemer – også igennem 
indførelse af forskellige 
sikkerhedsniveauer, der er forbundet med 
de forskellige typer tjenester, som man 
tillader adgang til – der gør det muligt at 
få adgang til de grænseoverskridende 
onlinetjenester, som medlemsstaterne 
tilbyder.

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte forskellige sikkerhedsniveauer. Forslaget til forordning angiver 
ikke, til hvilke type onlinetjenester det elektroniske identifikationssystem giver adgang. 
Adgangen til private og følsomme oplysninger skal være forbundet med et anderledes 
driftsikkerhedsniveau for identifikationer end det, som er nødvendigt for at opnå adgang til 
generiske oplysninger eller til transaktionstjenester. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Et af formålene med denne forordning 
er at fjerne de eksisterende hindringer for 
grænseoverskridende brug af elektroniske 
identifikationsmidler, der benyttes i 
medlemsstaterne - som minimum de 
midler, der bruges til at få adgang til 
offentlige tjenester. Det er ikke hensigten 
at gribe ind i de elektroniske 
identitetsforvaltningssystemer og dermed 
forbundne infrastrukturer, der er etableret i 

(11) Et af formålene med denne forordning 
er at fjerne de eksisterende hindringer for 
grænseoverskridende brug af elektroniske 
identifikationsmidler, der benyttes i 
medlemsstaterne - som minimum de 
midler, der bruges til at få adgang til 
offentlige tjenester. Det er ikke hensigten 
at gribe ind i de elektroniske 
identitetsforvaltningssystemer og dermed 
forbundne infrastrukturer, der er etableret i 
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medlemsstaterne. Målet er at sørge for, at 
der findes sikre elektroniske 
identifikations- og 
autentifikationssystemer, der gør det muligt 
at få adgang til de grænseoverskridende 
onlinetjenester, som medlemsstaterne 
tilbyder.

medlemsstaterne. Målet er at sørge for, at 
der findes et højt sikkerhedsniveau for 
elektroniske identifikations- og 
autentifikationssystemer – også igennem 
indførelse af forskellige 
sikkerhedsniveauer i forbindelse med de 
forskellige typer tjenester, som man 
tillader adgang til – der gør det muligt at 
få adgang til de grænseoverskridende 
onlinetjenester, som medlemsstaterne 
tilbyder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Samarbejdet mellem medlemsstaterne 
bør sigte mod at skabe teknisk 
interoperabilitet mellem de anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger for at 
bidrage til et højt niveau af tillid og 
sikkerhed, der står i et passende forhold til 
risikoen. For at fremme samarbejdet bør 
medlemsstaterne udveksle information og 
bedste praksis med henblik på gensidig 
anerkendelse af identifikationsordningerne.

(16) Samarbejdet mellem medlemsstaterne 
bør sigte mod at skabe teknisk 
interoperabilitet og neutralitet mellem de 
anmeldte elektroniske 
identifikationsordninger for at bidrage til et 
højt niveau af tillid og sikkerhed, der står i 
et passende forhold til risikoen. For at 
fremme samarbejdet bør medlemsstaterne 
udveksle information og bedste praksis 
med henblik på gensidig anerkendelse af 
identifikationsordningerne.

Begrundelse

Forslaget til forordning indeholder ikke bestemmelser, i henhold til hvilke en medlemsstat kan 
anfægte, om anmeldte elektroniske identifikationsordninger er i overensstemmelse med 
tekniske krav. Denne mangel kan fremme anvendelsen inden for EU af 
identifikationsordninger, som ikke opfylder betingelserne. Den ønskede harmonisering, som 
forordningen indfører, risikerer at resultere i en omgåelse af den nationale lovgivning og at 
tilskynde til forumshopping.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Begreberne tilgængelighed og 
udformning for alle bør integreres i 
udviklingen af lovgivningsmæssige 
foranstaltninger om elektronisk 
identifikation på EU-plan.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Tilsynsorganerne bør samarbejde og 
udveksle information med 
databeskyttelsesmyndighederne for at 
sikre, at tjenesteyderne anvender 
databeskyttelseslovgivningen korrekt. 
Informationsudvekslingen bør navnlig 
omfatte sikkerhedsrelaterede hændelser og 
brud på persondatasikkerheden.

(25) Tilsynsorganerne bør samarbejde og 
udveksle information med 
databeskyttelsesmyndighederne for at 
sikre, at tjenesteyderne anvender 
bestemmelserne om data- og 
forbrugerbeskyttelse korrekt. 
Informationsudvekslingen bør navnlig 
omfatte sikkerhedsrelaterede hændelser og 
brud på persondatasikkerheden.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Alle medlemsstater bør følge fælles 
væsentlige tilsynskrav, så der tilvejebringes 
et ensartet sikkerhedsniveau for 
kvalificerede tillidstjenester. For at bidrage 
til en ensartet anvendelse af disse krav i 
hele EU bør medlemsstaterne indføre 
sammenlignelige procedurer og udveksle 
information om deres tilsynsvirksomhed og 
om bedste praksis på området.

(28) Alle medlemsstater bør følge fælles 
væsentlige tilsynskrav, så der tilvejebringes 
et ensartet sikkerheds- og 
databeskyttelsesniveau for kvalificerede 
tillidstjenester. For at sikre en ensartet 
anvendelse af disse krav i hele EU bør 
medlemsstaterne indføre sammenlignelige 
procedurer og udveksle information om 
deres tilsynsvirksomhed og om bedste 
praksis på området.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sikre, at visse detaljerede 
tekniske aspekter af denne forordning kan 
suppleres fleksibelt og hurtigt, bør der 
delegeres beføjelse til Kommissionen til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, vedrørende 
interoperabilitet inden for elektronisk 
identifikation, krav til tillidstjenesteyderes 
sikkerhedsforanstaltninger, anerkendte 
uafhængige organer med ansvar for 
kontrol af tjenesteyderne, positivlister, 
krav vedrørende sikkerhedsniveauer for 
elektroniske signaturer, krav til 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer og til validering og bevaring af 
signaturerne, de organer, der er ansvarlige 
for certificeringen af kvalificerede 
systemer til generering af elektroniske 
signaturer, krav vedrørende 
sikkerhedsniveauer for elektroniske segl
og kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl og interoperabilitet 
mellem leveringstjenester. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

(49) For at sikre, at visse detaljerede 
tekniske aspekter af denne forordning kan 
suppleres fleksibelt og hurtigt, bør der 
delegeres beføjelse til Kommissionen til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, vedrørende 
interoperabilitet inden for elektronisk 
identifikation, positivlister, krav til 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer og til validering og bevaring af 
signaturerne, de organer, der er ansvarlige 
for certificeringen af kvalificerede 
systemer til generering af elektroniske 
signaturer, og kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl; og interoperabilitet 
mellem leveringstjenester. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastlægger regler for 
elektronisk identifikation og elektroniske 
tillidstjenester til brug for elektroniske 

1. Denne forordning fastlægger regler for 
elektronisk identifikation og elektroniske 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
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transaktioner med det formål at sikre, at 
det indre marked kan fungere efter 
hensigten.

transaktioner med det formål at udvikle det 
digitale indre marked ved at garantere en 
høj grad af sikkerhed og styrke tilliden til 
sikre grænseoverskridende elektroniske 
transaktioner.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen fastlægger betingelser, 
under hvilke medlemsstaterne skal 
anerkende og acceptere fysiske og juridiske 
personers elektroniske 
identifikationsmidler, der er omfattet af en 
elektronisk identifikationsordning, som er 
anmeldt af en anden medlemsstat.

2. Forordningen fastlægger betingelser, 
under hvilke medlemsstaterne skal 
anerkende og acceptere enhver enheds 
eller fysiske eller juridiske personers 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en elektronisk 
identifikationsordning, som er anmeldt af 
en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forordningen opstiller et retsgrundlag 
for elektroniske signaturer, elektroniske 
segl, elektroniske tidsstempler, 
elektroniske dokumenter, elektroniske 
leveringstjenester og 
webstedsautentifikation.

3. Forordningen opstiller et retsgrundlag 
for elektroniske signaturer, elektroniske 
segl, elektronisk validering og 
verificering, elektroniske tidsstempler, 
elektroniske dokumenter, elektroniske 
leveringstjenester og 
webstedsautentifikation.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forordningen sikrer fri bevægelighed 
inden for det indre marked for 
tillidstjenester og -produkter, der 
overholder forordningens bestemmelser.

4. Forordningen sikrer fri og sikker
bevægelighed inden for det indre marked 
for tillidstjenester og -produkter, der 
overholder forordningens bestemmelser.

Ændringsforslag 13

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, eller på deres 
vegne eller under deres ansvar, samt på 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
i Unionen. Denne forordning finder 
anvendelse på tillidstjenester til 
offentligheden.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på tillidstjenester, der 
anvendes til forsøg, uddannelse eller til 
videnskabelige forskningsformål.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "elektronisk identifikation": det at 
bruge personidentifikationsdata i 
elektronisk form, der entydigt 
repræsenterer en fysisk eller juridisk 
person

(1) "elektronisk identifikation": det at 
bruge personidentifikationsdata i 
elektronisk form, der entydigt 
repræsenterer en enhed eller en fysisk eller 
juridisk person

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "elektronisk identifikationsmiddel": en 
materiel eller immateriel enhed, der 
indeholder data, jf. nr. 1 i denne artikel, og 
som bruges til at få adgang til 
onlinetjenester, jf. artikel 5

(2) "elektronisk identifikationsmiddel": en 
materiel eller immateriel enhed, der 
indeholder data, jf. nr. 1 i denne artikel, og 
som bruges til at få adgang til elektroniske 
tjenester, jf. artikel 5

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "certifikat"’: en elektronisk 
attestering, som knytter valideringsdataene 
for en fysisk eller juridisk persons 
elektroniske signatur eller segl til 
certifikatet og bekræfter denne persons 
data

(10) "certifikat": en elektronisk attestering, 
som knytter valideringsdataene for en 
enheds eller en fysisk eller juridisk persons 
elektroniske signatur eller segl til 
identifikationsdataene og bekræfter denne 
persons data

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "tillidstjenesteyder": en fysisk eller 
juridisk person, der udbyder en eller flere 
tillidstjenester

(14) "tillidstjenesteyder": en enhed eller en 
fysisk eller juridisk person, der udbyder 
mindst én tillidstjeneste

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) "forseglende part": en juridisk person, 
der genererer et elektronisk segl

(19) "forseglende part": en enhed eller en 
juridisk person, der genererer et elektronisk 
segl

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) "elektronisk dokument": et dokument
i et hvilket som helst elektronisk format

(27) "elektronisk dokument": et særskilt 
sæt strukturerede data i et hvilket som 
helst elektronisk format

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal være fri bevægelighed inden for 
det indre marked for produkter, der 
overholder bestemmelserne i denne 
forordning.

2. Der skal være fri og sikker
bevægelighed inden for det indre marked 
for produkter, der overholder 
bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
Databehandling og databeskyttelse

1. Tillidstjenesteydere og -udstedere, 
valideringstjenester, modtagerparter og 
tilsynsorganer skal sikre en rimelig og 
lovlig behandling af personoplysninger i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Behandlingen af personoplysninger skal 
begrænses til det minimum af 
oplysninger, der er strengt nødvendige, 
for at et elektronisk identifikationsmiddel 
eller certifikat kan udstedes og ajourføres, 
for at en elektronisk autentifikation kan 
valideres, eller for at der kan leveres en 
tillidstjeneste.
2. Tillidstjenesteydere og -udstedere samt 
valideringstjenester skal garantere 
fortroligheden og integriteten af 
oplysningerne vedrørende de personer, de 
udsteder elektroniske 
identifikationsmidler til eller leverer 
tjenester til.
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3. Uden at den retsvirkning, der tillægges 
pseudonymer i henhold til den nationale 
lovgivning dermed foregribes, må 
medlemsstaterne ikke forhindre, at 
tillidstjenesteudstedere i forbindelse med 
elektronisk autentifikation anfører et 
pseudonym i stedet for eller som 
supplement til indehaverens navn eller 
forhindre, at tillidstjenesteydere på 
certifikater for elektroniske signaturer 
anfører et pseudonym i stedet for 
underskriverens navn.
4. Valideringstjenester må ikke indsamle 
eller opbevare oplysninger udover det 
omfang, som valideringsprocessen 
kræver. Valideringstjenester må ikke 
profilere signaturer, modtagerparter eller 
øvrige kunder. Der kan opbevares logfiler 
med henblik på at afsløre svig og indgreb, 
men disse må højst opbevares i 90 dage.
5. Kvalificerede tillidstjenesteydere skal 
opbevare dokumenter eller oplysninger 
om den leverede tjeneste i henhold til 
national lovgivning. Tillidstjenesteydere 
deponerer efter at have afsluttet deres 
aktiviteter disse dokumenter og data hos 
tilsynsorganet.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4b
Ret til adgang og information for brugere 

af tillidstjenester
Tillidstjenesteydere giver som et minimum 
brugere oplysning om indsamling, 
formidling og tilbageholdelse af deres 
personoplysninger så vel som oplysning 
om den verificeringsprocedure, der vil 
blive anvendt.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidig anerkendelse og accept Gensidig anerkendelse af elektroniske 
identifikationsmidler

Ændringsforslag 26

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 tillades
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, som sikrer 
samme eller et højere sikkerhedsniveau, 
og som er 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.

Ændringsforslag 27

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

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

elektronisk identifikation i den anmeldende 
medlemsstat

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de elektroniske identifikationsmidler 
anvender sikkerhedsniveauerne 
afhængigt af de forskellige typer tjenester, 
som de tillader adgang til

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte forskellige sikkerhedsniveauer. Forslaget til forordning angiver 
ikke, til hvilke type onlinetjenester det elektroniske identifikationssystem giver adgang. 
Adgangen til følsomme data skal være forbundet med et højt driftsikkerhedsniveau for 
identifikationer, som er anderledes end det niveau, der er nødvendigt for at få adgang til 
generiske oplysninger. Identifikationssystemers anerkendelsesproces skal udformes således, 
at den kan sikre et passende sikkerhedsniveau svarende til den type tjenester, som borgerne 
får adgang til.

Ændringsforslag 29

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 
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 

d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at
der stilles en autentifikationsmulighed til 
rådighed online, så enhver modtagerpart,
som er etableret uden for medlemsstatens 
område, kan validere de 
personidentifikationsdata, som 
vedkommende har modtaget i elektronisk 
form. Denne autentifikation skal være 
gratis, når der gives adgang til en 
onlinetjeneste, der tilbydes af et offentligt 
organ. Medlemsstaterne må ikke 
uforholdsmæssigt pålægge parter, som vil 
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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

gennemføre en sådan autentifikation, 
specifikke tekniske krav

Begrundelse

Den entydige tilknytning af personidentifikationsdataene til personen selv vil kræve en høj 
grad af baggrundskontrol (mindst niveau 4), hvilket er uforeneligt med anvendelsen af 
forskellige sikkerhedsniveauer. Det niveau, der gælder for tilknytning af data, bør baseres på 
det gældende sikkerhedsniveau. Dette niveau bør altid være det, der mindst kræves for at 
beskytte modtagerpartens interesser. Spørgsmålet vedrørende dataminimering er relevant i 
denne sammenhæng.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a – c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når medlemsstaterne anmelder en 
elektronisk identifikationsordning, skal de
forelægge Kommissionen nedenstående 
oplysninger og hurtigst muligt eventuelle 
senere ændringer heraf:

1. Den anmeldende medlemsstat skal 
forelægge Kommissionen nedenstående 
oplysninger og hurtigst muligt eventuelle 
senere ændringer heraf:

a) en beskrivelse af den anmeldte 
elektroniske identifikationsordning

a) en beskrivelse af den anmeldte 
elektroniske identifikationsordning, 
herunder identitetssikkerhedsniveauerne

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

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

c) oplysning om, hvem der forvalter 
registreringen af de entydige 
personidentifikatorer

c) oplysning om, hvilken enhed eller 
hvilke enheder der forvalter 
verificeringen af 
personidentifikationsdataene

Begrundelse

Disse ændringer supplerer ændringerne til de øvrige artikler om elektroniske 



PE510.497v03-00 18/42 AD\941521DA.doc

DA

identifikationsmidler og gentager, at en "entydig" tilknytning er uforenelig med 
sikkerhedsniveauerne.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af den anmeldte 
elektroniske identifikationsordning

a) en beskrivelse af den anmeldte 
elektroniske identifikationsordning, 
herunder de forskellige 
sikkerhedsniveauer, der er forbundet med 
de tjenestetyper, som man tillader adgang 
til

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af 
autentifikationsmuligheden

d) en beskrivelse af 
autentifikationsmuligheden, afhængigt 
også af de forskellige sikkerhedsniveauer, 
som adgangen kræver

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen modtager en 
anmeldelse efter udløbet af den periode, 
der er fastsat i stk. 2, ændrer den listen 
inden for tre måneder.

3. Hvis Kommissionen modtager en 
anmeldelse efter udløbet af den periode, 
der er fastsat i stk. 2, ændrer den listen 
inden for en måned.
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Ændringsforslag 34

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. 
2.

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

Begrundelse

Fastlæggelsen af vilkår og procedurer for anmeldelserne rækker ud over en gennemførelse af 
den foreslåede forordning og bør derfor ikke tillægges Kommissionen i form af 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinering Koordinering og interoperabilitet

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne samarbejder med det 
mål at skabe interoperabilitet mellem 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en anmeldt ordning, og for at 
øge sikkerheden i disse 
identifikationsmidler.

1. Medlemsstaterne samarbejder med det 
mål at skabe interoperabilitet og 
teknologisk neutralitet mellem 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en anmeldt ordning, og for at 
øge sikkerheden i disse 
identifikationsmidler.
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Begrundelse

Standarder, der skal sikre teknisk interoperabilitet, skal være teknologineutrale under 
hensyntagen til medlemsstaternes valg i udviklingen af deres nationale systemer til 
elektronisk identifikation og autentifikation.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Består en elektronisk 
identifikationsordning ikke den 
forudgående teknologiske verifikation, 
der påhviler medlemsstaterne under 
mekanismen for samarbejde i stk. 1, med 
hensyn til neutralitet og interoperabilitet, 
kan den ikke anmeldes i henhold til 
artikel 7 med henblik på den gensidige 
anerkendelse, der er omfattet af 
bestemmelserne i artikel 5.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne samarbejder med det 
mål at skabe interoperabilitet mellem 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en anmeldt elektronisk 
identifikationsordning, og for at øge 
sikkerheden i disse identifikationsmidler.

Begrundelse

Interoperabilitetsmodellen er nøglen til en vellykket forordning. Der er behov for yderligere 
drøftelser mellem medlemsstaterne for at fastsætte, hvad modellen skal indebære, og hvordan 
den skal fungere.
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Ændringsforslag 39

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 
mellem elektroniske identifikationsmidler 
ved hjælp af teknologineutrale 
minimumskrav for de forskellige 
sikkerhedsniveauer.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 290 i TEUF afgrænser de lovgivningsmæssige retsakter 
udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang og varighed. Ændringsforslaget føjer en 
nødvendig præcisering til delegationen.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En tillidstjenesteyder er ansvarlig for 
enhver form for direkte skade, der 
forårsages for en fysisk eller juridisk 
person som følge af manglende 
overholdelse af forpligtelserne i artikel 15, 
stk. 1, medmindre tillidstjenesteyderen kan 
bevise, at han ikke har udvist 
forsømmelighed.

1. En tillidstjenesteyder er ansvarlig for 
skade, der forårsages for en enhed eller en 
fysisk eller juridisk person som følge af 
manglende overholdelse af forpligtelserne i 
artikel 15, stk. 1, medmindre 
tillidstjenesteyderen kan bevise, at han ikke 
har udvist forsømmelighed.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En kvalificeret tillidstjenesteyder er 
ansvarlig for enhver form for direkte
skade, der forårsages for en fysisk eller 
juridisk person som følge af manglende 
overholdelse af kravene i denne 
forordning, særlig artikel 19, medmindre 
tillidstjenesteyderen kan bevise, at han ikke 
har udvist forsømmelighed.

2. En kvalificeret tillidstjenesteyder er 
ansvarlig for enhver form for skade, der 
forårsages for en fysisk eller juridisk 
person som følge af manglende 
overholdelse af kravene i denne 
forordning, særlig artikel 19, medmindre 
tillidstjenesteyderen kan bevise, at han ikke 
har udvist forsømmelighed.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning berører ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 
2007 om lovvalgsregler for forpligtelser 
uden for kontrakt (Rom II-
forordningen)1, især anvendelsen af den 
lov, som i henhold til artikel 4 i Rom II-
forordningen gælder for en forpligtelse 
uden for kontrakt, der udspringer af en 
skadevoldende handling.
__________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 
2007 om lovvalgsregler for forpligtelser 
uden for kontrakt (Rom II-forordningen), 
EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
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Databehandling og databeskyttelse
1. Tillidstjenesteydere og tilsynsorganer 
skal sikre en rimelig og lovlig behandling 
af personoplysninger i overensstemmelse 
med direktiv 95/46/EF.
2. Tillidstjenesteydere skal behandle 
personoplysninger i overensstemmelse 
med direktiv 95/46/EF. Behandlingen af 
personoplysninger skal begrænses til det 
minimum af oplysninger, der er strengt 
nødvendige, for at et certifikat kan 
udstedes og ajourføres, eller for at der 
kan leveres en tillidstjeneste.
3. Tillidstjenesteydere skal garantere 
fortroligheden og integriteten af 
oplysningerne vedrørende de personer, de 
leverer tillidstjenester til.
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.

(se ændringsforslag til artikel 4a (ny))

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

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, med 
mindre det er teknisk umuligt.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen indfører og tildeler 
tillidsmærker, som gør det muligt at 
skelne mellem produkter og tjenester, der 
er tilgængelige for handicappede.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. EU's standardiseringsorganisationer 
er ansvarlige for at udvikle kriterier for 
vurdering af produkter og tjenester, der er 
tilgængelige for handicappede.

Ændringsforslag 47

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 
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.

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

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver medlemsstat udpeger et passende 
organ, der er hjemmehørende på 
medlemsstatens område eller, efter 
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. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen navn og adresse på de 
tilsynsorganer, de hver især har udpeget.

(se ændringsforslag til stk. 4)

Begrundelse

Omstrukturering af klarhedshensyn: Stk. 1 omhandler udpegelsen af et tilsynsorgan. 
Bestemmelsen er blevet flyttet fra stk. 4, idet den omhandler samme emne.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2, at vedtage gennemførelsesretsakter, der 
vedrører specifikke kontrolbeføjelser.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganerne skal hvert år inden 
udgangen af det første kvartal forelægge en 
rapport om det foregående års 

3. Tilsynsorganerne skal hvert år inden 
udgangen af det første kvartal forelægge en 
rapport om det foregående års 
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tilsynsvirksomhed for Kommissionen og 
medlemsstaterne. Rapporten skal som 
minimum indeholde:

tilsynsvirksomhed for Kommissionen. 
Rapporten skal som minimum indeholde:

Begrundelse

Det forekommer unødigt besværligt at kræve, at den årlige rapport ligeledes forelægges 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen og hinanden navn og 
adresse på de tilsynsorganer, de hver især 
har udpeget.

udgår

(se ændringsforslag til stk. 1)

Ændringsforslag 52

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

Begrundelse

I henhold til artikel 290 kan Kommissionen i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller 
ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. Den foreslåede 
delegation går længere end til blot at udbygge eller ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forslaget til forordning.
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Ændringsforslag 53

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.

Begrundelse

Fastlæggelsen af vilkår og procedurer for rapporteringen rækker ud over en gennemførelse af 
den foreslåede forordning og bør derfor ikke tillægges Kommissionen i form af 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsorganerne skal samarbejde med 
henblik på at udveksle god praksis og 
hurtigst muligt formidle relevante 
oplysninger og yde hinanden bistand, så 
deres arbejde udføres på en ensartet måde. 
Den gensidige bistand skal navnlig dække 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, f.eks. anmodninger 
om at foretage inspektioner i forbindelse 
med den kontrol af sikkerheden, der skal 
udføres i henhold til artikel 15, 16 og 17.

1. Tilsynsorganerne skal samarbejde med 
henblik på at udveksle god praksis og 
hurtigst muligt formidle relevante 
oplysninger og yde hinanden bistand, så 
deres arbejde som omhandlet i artikel 13
udføres på en ensartet måde. Den gensidige 
bistand skal navnlig dække anmodninger 
om oplysninger og tilsynsforanstaltninger, 
f.eks. anmodninger om at foretage 
inspektioner i forbindelse med den kontrol 
af sikkerheden, der skal udføres i henhold 
til artikel 15, 16 og 17.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4
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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. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

udgår

Begrundelse

Fastlæggelsen af former og procedurer for den gensidige bistand rækker ud over en 
gennemførelse af den foreslåede forordning og bør derfor ikke tillægges Kommissionen i form 
af gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til teknologiens aktuelle stade skal 
disse foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Tillidstjenesteyderne bør navnlig 
tage skridt til at forhindre og minimere 
virkningen af sikkerhedsrelaterede 
hændelser og underrette de berørte parter 
om de negative virkninger af eventuelle 
hændelser.

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til den seneste teknologiske 
udvikling skal enhver foranstaltning
garantere et sikkerhedsniveau, der står i 
forhold til risikoen. Tillidstjenesteyderne 
bør navnlig tage skridt til at forhindre og 
minimere virkningen af 
sikkerhedsrelaterede hændelser og 
underrette de berørte parter om de negative 
virkninger af eventuelle hændelser.

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis sikkerhedsbruddet kan forventes 
at skade brugeren af en tillidstjeneste, 
underretter tilsynsorganet hurtigst muligt 
brugeren af tillidstjenesten om 
sikkerhedsbruddet, så vedkommende kan 
træffe de nødvendige forholdsregler.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.

udgår

Begrundelse

I henhold til artikel 290 kan Kommissionen i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller 
ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. Den foreslåede 
delegation går længere end til blot at udbygge eller ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forslaget til forordning.

Ændringsforslag 59

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.
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Begrundelse

Fastlæggelsen af vilkår og procedurer, herunder frister, rækker ud over en gennemførelse af 
den foreslåede forordning og bør derfor ikke tillægges Kommissionen i form af 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 60

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

Begrundelse

I henhold til artikel 290 kan Kommissionen i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller 
ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. Den foreslåede 
delegation går længere end til blot at udbygge eller ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forslaget til forordning.

Ændringsforslag 61

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.
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Begrundelse

Fastlæggelsen af vilkår og procedurer rækker ud over en gennemførelse af den foreslåede 
forordning og bør derfor ikke tillægges Kommissionen i form af gennemførelsesbeføjelser i 
henhold til artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En kvalificeret tillidstjenesteyder, der 
har til hensigt at udbyde en kvalificeret 
tillidstjeneste, skal anmelde dette til 
tilsynsorganet og forelægge tilsynsorganet 
en sikkerhedskontrolrapport, der er 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ som foreskrevet i artikel 16, stk. 1. 
Derefter kan tillidstjenesteyderen begynde 
at udbyde kvalificerede tillidstjenester.

1. En kvalificeret tillidstjenesteyder, der 
har til hensigt at udbyde en kvalificeret 
tillidstjeneste, skal anmelde dette til 
tilsynsorganet og forelægge tilsynsorganet 
en sikkerhedskontrolrapport, der er 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ som foreskrevet i artikel 16, stk. 1. 
Tillidstjenesteyderen kan efter et positivt 
resultat af kontrollen i henhold til stk. 3
begynde at udbyde kvalificerede 
tillidstjenester.

Begrundelse

Det synes for tidligt at lade kvalificerede tillidstjenesteydere begynde at udbyde kvalificerede 
tillidstjenester, umiddelbart efter at de har forelagt tilsynsorganet anmeldelsen og 
sikkerhedskontrolrapporten. Kun kvalificerede tillidstjenesteydere, der opfylder kravene i 
forordningen, bør have tilladelse til at begynde at udbyde kvalificerede tillidstjenester.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så snart de relevante dokumenter er 
forelagt for tilsynsorganet i 
overensstemmelse med stk. 1, optages den 
kvalificerede tillidstjenesteyder på de 
positivlister, der er omhandlet i artikel 18, 
med angivelse af, at der er indgivet 
anmeldelse.

udgår
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Ændringsforslag 64

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. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

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

Begrundelse

Fastlæggelsen af vilkår og procedurer, herunder frister, rækker ud over en gennemførelse af 
den foreslåede forordning og bør derfor ikke tillægges Kommissionen i form af 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter, ajourfører og 
offentliggør positivlister med oplysninger 
om de kvalificerede tillidstjenesteydere, 
som den har ansvaret for, samt deres 
kvalificerede tillidstjenester.

1. Hver medlemsstat opretter, ajourfører og 
offentliggør positivlister med oplysninger 
om de kvalificerede tillidstjenesteydere, 
der er omhandlet i artikel 17, som den har 
ansvaret for, herunder oplysninger, der 
gør det muligt at identificere kvalificerede 
tillidstjenesteydere og anføre deres 
kvalificerede status, sammen med 
oplysninger om deres kvalificerede 
tillidstjenester.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bære erstatningsansvaret for skader ved 
til stadighed at have tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer til rådighed eller 
ved at tegne en passende ansvarsforsikring

b) for så vidt angår erstatningsansvaret for 
skader som omhandlet i artikel 8, stk. 2, 
have tilstrækkelige økonomiske ressourcer 
til rådighed eller tegne en passende 
ansvarsforsikring

Begrundelse

Ændringsforslaget giver yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at 
tillidstjenesteyderne ved, hvad der kræves af dem.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) underrette personer, der ønsker at gøre 
brug af en kvalificeret tillidstjeneste, om de 
nøjagtige vilkår for brugen af denne 
tjeneste, inden de indgår i et 
kontraktforhold

c) underrette personer, der ønsker at gøre 
brug af en kvalificeret tillidstjeneste, om 
vilkår for brugen af denne tjeneste, inden 
de indgår i et kontraktforhold, herunder 
eventuelle begrænsninger i anvendelsen

Begrundelse

Ændringsforslaget giver yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at 
tillidstjenesteyderne ved, hvad der kræves af dem.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) benytte pålidelige systemer til 
opbevaring af de data, de modtager, i 
verificerbar form, således at

e) benytte pålidelige systemer til 
opbevaring af de data, de modtager, i 
verificerbar form, således at

– de kun er offentligt tilgængelige i de 
tilfælde, hvor den person, som dataene er 

– de kun er offentligt tilgængelige i de 
tilfælde, hvor den person, som dataene 
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udstedt til, har givet sit samtykke vedrører, har givet sit samtykke
– kun bemyndigede personer kan foretage 
tilføjelser og ændringer

– kun bemyndigede personer kan foretage 
tilføjelser og ændringer til de lagrede data

– oplysningernes ægthed kan kontrolleres – dataenes ægthed kan kontrolleres

Begrundelse

Ændringsforslaget giver yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at 
tillidstjenesteyderne ved, hvad der kræves af dem.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) træffe foranstaltninger imod forfalskning 
og tyveri af data

f) træffe passende foranstaltninger imod 
forfalskning og tyveri af data

Begrundelse

Ændringsforslaget giver yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at 
tillidstjenesteyderne ved, hvad der kræves af dem.

Ændringsforslag 70

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 og sikre 
tilgængeligheden af alle relevante 
oplysninger om de data, den kvalificerede 
tillidstjenesteyder har udstedt og modtaget, 
i en rimelig periode, også efter at den 
kvalificerede tillidstjenesteyders aktiviteter 
er ophørt, navnlig for at kunne fremlægge 
bevis, når det er påkrævet i retssager;
denne registrering kan ske elektronisk
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Begrundelse

Ændringsforslaget giver yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at 
tillidstjenesteyderne ved, hvad der kræves af dem.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) oprette og ajourføre en 
certifikatdatabase, når den kvalificerede 
tillidstjeneste indebærer udstedelse af 
kvalificerede certifikater.

Begrundelse

Ændringsforslaget giver yderligere oplysninger, som er nødvendige for at sikre, at 
tillidstjenesteyderne ved, hvad der kræves af dem.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Begrundelse

I henhold til artikel 290 kan Kommissionen i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller 
ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. Den foreslåede 
delegation går længere end til blot at udbygge eller ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
forslaget til forordning.
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i bilag I for at 
sikre den nødvendige tilpasning til den 
teknologiske udvikling.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 290 i TEUF afgrænser de lovgivningsmæssige retsakter 
udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang og varighed. Ændringsforslaget føjer en 
nødvendig præcisering til delegationen.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fastsætte de særlige 
kriterier, som de udpegede organer, jf. stk. 
1, skal opfylde.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fastsætte de særlige 
kriterier, som de udpegede organer, jf. stk. 
1, skal opfylde med det formål at udføre 
certificering i henhold til stk. 1.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 290 i TEUF afgrænser de lovgivningsmæssige retsakter 
udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang og varighed. Ændringsforslaget føjer en 
nødvendig præcisering til delegationen.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3
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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 
for gennemførelsen af stk. 1. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2.

Begrundelse

Fastlæggelsen af vilkår og procedurer rækker ud over en gennemførelse af den foreslåede 
forordning og bør derfor ikke tillægges Kommissionen i form af gennemførelsesbeføjelser i 
henhold til artikel 291 i TEUF.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1 for at 
sikre den nødvendige tilpasning til den 
teknologiske udvikling.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 290 i TEUF afgrænser de lovgivningsmæssige retsakter 
udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang og varighed. Ændringsforslaget føjer en 
nødvendig præcisering til delegationen.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.

overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1 for at 
sikre den nødvendige tilpasning til den 
teknologiske udvikling.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 290 i TEUF afgrænser de lovgivningsmæssige retsakter 
udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang og varighed. Ændringsforslaget føjer en 
nødvendig præcisering til delegationen.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i bilag III for at 
sikre den nødvendige tilpasning til den 
teknologiske udvikling.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 290 i TEUF afgrænser de lovgivningsmæssige retsakter 
udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang og varighed. Ændringsforslaget føjer en 
nødvendig præcisering til delegationen.
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Ændringsforslag 80

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 18, stk. 5, artikel 21, stk. 4, artikel 
23, stk. 3, artikel 25, stk. 2, artikel 27, stk. 
2, 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.

Ændringsforslag 81

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 18, stk.5, 
artikel 21, stk.4, artikel 23, stk.3, artikel 
25, stk.2, artikel 27, stk.2, 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.
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Ændringsforslag 82

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, 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 2 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.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 18, stk. 5, artikel 
21, stk. 4, artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 
2, artikel 27, stk. 2, artikel 29, stk. 4, 
artikel 30, stk. 2, artikel 31, artikel 35, stk. 
3 og artikel 37, stk. 3, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på 2 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.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

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, især med 
henblik på at nå forordningens mål om at 
udvikle det digitale indre marked ved at 
styrke tilliden til sikre 
grænseoverskridende elektroniske 
transaktioner. I rapporten tages der bl.a. 
hensyn til markedsudviklingen samt den 
retlige og teknologiske udvikling. 
Rapporten ledsages desuden om 
nødvendigt af relevante forslag til 
retsakter. Den første rapport forelægges 
senest to år efter forordningens 
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ikrafttræden. Efterfølgende rapporter 
forelægges hvert fjerde år derefter.
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