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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 4 juni 2012 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening betreffende 
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne 
markt. Dit voorstel is de laatste kernactie van de 12 kernacties die zijn voorgesteld in de 
Single Market Act. Met het voorstel wordt ingespeeld op de behoeften van marktdeelnemers 
op de digitale markt en wordt gezorgd voor een omvattend EU-wetgevingskader voor veilige 
en betrouwbare elektronische transacties.

Het voorstel beoogt ervoor te zorgen dat burgers en ondernemingen gebruik kunnen maken 
van hun nationale elektronische identificatiesystemen om toegang te krijgen tot 
overheidsdiensten in andere EU-lidstaten waar dergelijke systemen beschikbaar zijn. Voorts 
wordt een interne markt gecreëerd voor e-handtekeningen en daarmee verband houdende 
grensoverschrijdende onlinevertrouwensdiensten, met name door ervoor te zorgen dat deze 
diensten dezelfde juridische status hebben als de traditionele dienstverlening via procedures 
op papier. Door deze nieuwe EU-wetgeving moet wederzijdse erkenning van elektronische 
identificatie en authenticatie gewaarborgd worden.

Uw rapporteur spreekt zijn waardering uit voor het voorstel van de Commissie dat door 
middel van het bevorderen van het vertrouwen in elektronische transacties een bijdrage wil 
leveren aan de voltooiing en verbetering van de werking van de digitale interne markt. Het 
voorstel is voor burgers en ondernemingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen, 
en nationale overheden van niet te overschatten waarde.

Uw rapporteur is er echter van overtuigd dat het voorgestelde systeem de digitale interne 
markt alleen maar kan versterken en actoren alleen maar van de daardoor geboden 
mogelijkheden kan laten profiteren als gezorgd wordt voor voldoende rechtszekerheid en
veiligheid, zodat burgers en ondernemingen kunnen rekenen en vertrouwen op veilige 
grensoverschrijdende elektronische transacties. Om die reden worden enkele wijzigingen 
voorgesteld met betrekking tot de procedures voor aanmelding, alsmede een aantal 
verduidelijkingen met betrekking tot aansprakelijkheid en gegevensbescherming. Daarnaast 
moet onnodige administratieve rompslomp, met name onnodige belasting van kleine en 
middelgrote ondernemingen, worden voorkomen. Uw rapporteur stelt een aantal wijzigingen 
voor om het Commissievoorstel op deze punten te verbeteren.

Voorts stelt uw rapporteur voor de door de Commissie voorgestelde bepalingen inzake 
uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen op een aantal punten te wijzigen, zodat 
deze de doelstellingen van de artikelen 290 en 291 VWEU beter weerspiegelen. In een aantal 
gevallen lijkt delegatie van wetgevende bevoegdheden aan de Commissie niet passend en in 
andere gevallen lijkt het noodzakelijk de inhoud en de doelstellingen van de delegatie te 
verduidelijken.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

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 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.

(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 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, dat de vigerende 
normen op het gebied van de bescherming 
van gebruikers en gegevens onverlet laat.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een van de doelstellingen van deze 
verordening is het afschaffen van 
bestaande hinderpalen voor het 
grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen die in 
de lidstaten worden gebruikt om in ieder 
geval toegang te hebben tot publieke 
diensten. Deze verordening heeft niet tot 
doel om beheersystemen voor 
elektronische identiteit en verwante 
infrastructuren in de lidstaten te 
beïnvloeden. Het doel van deze 
verordening is veilige elektronische 
identificatie en authenticatie voor de 
toegang tot grensoverschrijdende 
onlinediensten van de lidstaten te 
waarborgen.

(11) Een van de doelstellingen van deze 
verordening is het afschaffen van 
bestaande hinderpalen voor het 
grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen die in 
de lidstaten worden gebruikt om in ieder 
geval toegang te hebben tot publieke 
diensten. Deze verordening heeft niet tot 
doel om beheersystemen voor 
elektronische identiteit en verwante 
infrastructuren in de lidstaten te 
beïnvloeden. Het doel van deze 
verordening is een hoog niveau van 
veiligheid voor de elektronische 
identificatie en authenticatie voor de 
toegang tot grensoverschrijdende 
onlinediensten van de lidstaten te 
waarborgen, onder meer door te voorzien 
in veiligheidsniveaus die verschillen 
naargelang van de soorten diensten 
waartoe toegang wordt verleend.

Motivering

Het is van cruciaal belang dat er verschillende veiligheidsniveaus bestaan. In het voorstel 
voor een verordening wordt niet gepreciseerd tot welk soort onlinediensten de elektronische 
identificatie toegang biedt. Voor de toegang tot gevoelige particuliere gegevens moet een 
ander niveau van betrouwbaarheid van de identificatie gelden dan voor de toegang tot 
generieke informatie of transactiediensten. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een van de doelstellingen van deze 
verordening is het afschaffen van 
bestaande hinderpalen voor het 
grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen die in 
de lidstaten worden gebruikt om in ieder 

(11) Een van de doelstellingen van deze 
verordening is het afschaffen van 
bestaande hinderpalen voor het 
grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen die in 
de lidstaten worden gebruikt om in ieder 
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geval toegang te hebben tot publieke 
diensten. Deze verordening heeft niet tot 
doel om beheersystemen voor 
elektronische identiteit en verwante 
infrastructuren in de lidstaten te 
beïnvloeden. Het doel van deze 
verordening is veilige elektronische 
identificatie en authenticatie voor de 
toegang tot grensoverschrijdende 
onlinediensten van de lidstaten te 
waarborgen.

geval toegang te hebben tot publieke 
diensten. Deze verordening heeft niet tot 
doel om beheersystemen voor 
elektronische identiteit en verwante 
infrastructuren in de lidstaten te 
beïnvloeden. Het doel van deze 
verordening is een hoog niveau van 
veiligheid voor de elektronische 
identificatie en authenticatie voor de 
toegang tot grensoverschrijdende 
onlinediensten van de lidstaten te 
waarborgen, onder meer door te voorzien 
in veiligheidsniveaus die verschillen 
naargelang van de soorten diensten 
waartoe toegang wordt verleend.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De samenwerking tussen lidstaten 
moet ten dienste staan van de technische 
interoperabiliteit van de aangemelde 
elektronische identificatieregelingen 
teneinde een sterk vertrouwen en een op 
het risiconiveau afgestemde beveiliging te 
bevorderen. Het uitwisselen van informatie 
en het delen van goede praktijken tussen 
lidstaten met het oog op hun wederzijdse 
erkenning, bevordert een dergelijke 
samenwerking.

(16) De samenwerking tussen lidstaten 
moet ten dienste staan van de technische 
interoperabiliteit en neutraliteit van de 
aangemelde elektronische 
identificatieregelingen teneinde een sterk 
vertrouwen en een op het risiconiveau 
afgestemde beveiliging te bevorderen. Het 
uitwisselen van informatie en het delen van 
goede praktijken tussen lidstaten met het 
oog op hun wederzijdse erkenning, 
bevordert een dergelijke samenwerking.

Motivering

Het voorstel voor een verordening voorziet niet in instrumenten waarmee een lidstaat de 
technische conformiteit van een aangemeld stelsel voor elektronische identificatie kan 
aanvechten. Dat zou de verspreiding van niet-conforme stelsels in de EU in de hand kunnen 
werken. De gewenste harmonisatie die door de verordening tot stand wordt gebracht dreigt 
zo te leiden tot omzeiling van nationale regels en aan te zetten tot "forum shopping".
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) 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.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Toezichtsorganen moeten 
samenwerken en informatie uitwisselen 
met overheidsdiensten voor 
gegevensbescherming om te waarborgen 
dat de dienstverleners de wetgeving voor 
gegevensbescherming op de juiste wijze 
toepassen. De uitwisseling van informatie 
moet in het bijzonder veiligheidsproblemen 
en inbreuken op persoonsgegevens 
bestrijken.

(25) Toezichtsorganen moeten 
samenwerken en informatie uitwisselen 
met overheidsdiensten voor 
gegevensbescherming om te waarborgen 
dat de dienstverleners de wetgeving voor 
gegevens- en consumentenbescherming op 
de juiste wijze toepassen. De uitwisseling 
van informatie moet in het bijzonder 
veiligheidsproblemen en inbreuken op 
persoonsgegevens bestrijken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Alle lidstaten moeten zich houden aan 
gemeenschappelijke essentiële 
toezichtsvereisten om een vergelijkbaar 
niveau van veiligheid van gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten te verzekeren. Om de 
consistente toepassing van deze vereisten 

(28) Alle lidstaten moeten zich houden aan 
gemeenschappelijke essentiële 
toezichtsvereisten om een vergelijkbaar 
niveau van veiligheid en 
gegevensbescherming van gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten te verzekeren. Om de 
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in de gehele EU te vergemakkelijken, 
moeten de lidstaten vergelijkbare 
procedures invoeren en informatie over 
hun toezichtsactiviteiten en de beste 
praktijken in het veld uitwisselen.

consistente toepassing van deze vereisten 
in de gehele EU te waarborgen, moeten de 
lidstaten vergelijkbare procedures invoeren 
en informatie over hun toezichtsactiviteiten 
en de beste praktijken in het veld 
uitwisselen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Om bepaalde technische aspecten van 
deze verordening op een flexibele en snelle 
manier aan te vullen, moet de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatie; eisen die aan verleners van 
vertrouwensdiensten worden gesteld met 
betrekking tot veiligheidsmaatregelen; 
erkende onafhankelijke organen die 
verantwoordelijk zijn voor het houden van 
audits van dienstverleners; 
vertrouwenslijsten; eisen met betrekking 
tot de veiligheidsniveaus van 
elektronische handtekeningen; eisen met 
betrekking tot de validering en bewaring 
van gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen; de organen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
certificering van middelen voor het 
aanmaken van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen; de eisen met 
betrekking tot de veiligheidsniveaus van 
elektronische zegels en met betrekking tot 
gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische zegels; en de 
interoperabiliteit tussen 
bezorgingsdiensten. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 

(49) Om bepaalde technische aspecten van 
deze verordening op een flexibele en snelle 
manier aan te vullen, moet de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatie; vertrouwenslijsten; eisen met 
betrekking tot de validering en bewaring 
van gekwalificeerde certificaten voor 
elektronische handtekeningen; de organen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
certificering van middelen voor het 
aanmaken van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen; de eisen met 
betrekking tot gekwalificeerde certificaten 
voor elektronische zegels; en de 
interoperabiliteit tussen 
bezorgingsdiensten. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie tijdens de 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen.
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voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt regels vast voor 
elektronische identificatie en elektronische 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties met het oog op het waarborgen 
van de goede werking van de interne 
markt.

1. Deze verordening stelt regels vast voor 
elektronische identificatie en elektronische 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties met als doel de ontwikkeling 
van de digitale interne markt door middel 
van het waarborgen van een hoog niveau 
van veiligheid en het bevorderen van het 
vertrouwen in grensoverschrijdende
elektronische transacties in de digitale 
omgeving.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening stelt de voorwaarden 
vast waaronder lidstaten elektronische 
identificatiemiddelen van natuurlijke 
personen en rechtspersonen die vallen 
onder een aangemeld stelsel voor 
elektronische identificatie erkennen en 
aanvaarden.

2. Deze verordening stelt de voorwaarden 
vast waaronder lidstaten elektronische 
identificatiemiddelen van enige entiteit of
natuurlijke personen of rechtspersonen die 
vallen onder een aangemeld stelsel voor 
elektronische identificatie erkennen en 
aanvaarden.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening stelt een rechtskader 
vast voor elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische documenten, 
diensten voor elektronische bezorging en 
website-authenticatie.

3. Deze verordening stelt een rechtskader 
vast voor elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische
validering en verificatie, elektronische
tijdstempels, elektronische documenten, 
diensten voor elektronische bezorging en 
website-authenticatie.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening waarborgt het vrije 
verkeer in de interne markt van 
vertrouwensdiensten en -producten die aan 
deze verordening voldoen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

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, namens of onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten en 
op verleners van vertrouwensdiensten die 
in de Unie zijn gevestigd. Deze 
verordening is van toepassing op 
vertrouwensdiensten die aan het publiek 
worden aangeboden.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op vertrouwensdiensten die 
alleen worden ingezet voor tests, 
trainingen of wetenschappelijk onderzoek.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "elektronische identificatie": het 
gebruik van persoonsidentificatiegegevens 
in elektronische vorm die op 
ondubbelzinnige wijze een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon aanduiden;

(1) "elektronische identificatie": het 
gebruik van persoonsidentificatiegegevens 
in elektronische vorm die op 
ondubbelzinnige wijze een entiteit, een
natuurlijke persoon of rechtspersoon 
aanduiden;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "elektronisch identificatiemiddel": een 
materiële of immateriële eenheid die 
gegevens bevat als bedoeld in punt 1 van 
dit artikel en die gebruikt wordt voor de
onlinetoegang tot diensten als bedoeld in 
artikel 5;

(2) "elektronisch identificatiemiddel": een 
materiële of immateriële eenheid die 
gegevens bevat als bedoeld in punt 1 van 
dit artikel en die gebruikt wordt voor de
toegang tot elektronische diensten als 
bedoeld in artikel 5;
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "certificaat": een elektronische 
attestering die elektronische 
handtekeningen- of 
zegelvalideringsgegevens van een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon
koppelt aan het certificaat en bevestigt dat 
die gegevens en die persoon bij elkaar 
horen;

(10) "certificaat": een elektronische 
attestering die elektronische 
handtekeningen- of 
zegelvalideringsgegevens koppelt aan de 
identificatiegegevens van enige entiteit of
een natuurlijke persoon of rechtspersoon en 
bevestigt dat die gegevens en die persoon 
bij elkaar horen;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "verlener van vertrouwensdiensten": 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die een of meer vertrouwensdiensten
verleent;

(14) "verlener van vertrouwensdiensten": 
een entiteit of een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die ten minste één 
vertrouwensdienst verleent;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "aanmaker van een zegel": een 
rechtspersoon die een elektronisch zegel 
aanmaakt;

(19) "aanmaker van een zegel": een entiteit 
of een rechtspersoon die een elektronisch 
zegel aanmaakt;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
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Artikel 3 – alinea 1 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) "elektronisch document": ieder 
document in elektronische vorm;

(27) "elektronisch document": een aparte 
reeks gestructureerde gegevens in 
elektronische vorm;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 31 bis (nieuw)

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 doorgezonden, 
opgeslagen of anderszins verwerkte 
gegevens, hetzij per ongeluk hetzij 
onrechtmatig, tot gevolg.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het vrije verkeer van producten die aan 
deze verordening voldoen moet 
gewaarborgd worden.

2. Het vrije en veilige verkeer van 
producten die aan deze verordening 
voldoen moet gewaarborgd worden.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Gegevensverwerking en -bescherming

1. Verleners van vertrouwensdiensten, 
afgifte-instanties, valideringsdiensten, 
afhankelijke partijen en toezichthoudende 
organen waarborgen bij het verwerken 
van persoonsgegevens de eerlijke en 
rechtmatige verwerking in 
overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG. 
Dergelijke verwerking is strikt beperkt tot 
het minimum aan gegevens dat nodig is 
om een e-ID of certificaat af te geven of te 
beheren, een elektronische authenticatie 
te valideren of om een vertrouwensdienst 
te verlenen.
2. Verleners van vertrouwensdiensten, 
afgifte-instanties en valideringsdiensten 
waarborgen de geheimhouding en 
integriteit van gegevens die verbonden 
zijn aan een persoon aan wie een e-ID 
wordt afgegeven of een vertrouwensdienst 
wordt verleend.
3. Onverminderd de rechtsgevolgen van 
pseudoniemen in het nationale recht, 
mogen de lidstaten niet verhinderen dat 
afgifte-instanties in elektronische 
authenticaties een pseudoniem vermelden 
in plaats van of als aanvulling op de 
naam van de houder of dat verleners van 
vertrouwensdiensten op certificaten voor 
elektronische handtekeningen een 
pseudoniem vermelden in plaats van de 
werkelijke naam van de ondertekenaar.
4. Valideringsdiensten mogen geen 
gegevens verzamelen of bewaren na de 
periode die nodig is voor het 
valideringsproces. Valideringsdiensten 
mogen geen profiel aanmaken van 
ondertekenaars, afhankelijke partijen of 
andere klanten. Logboeken mogen 
maximaal 90 dagen worden bewaard voor 
het opsporen van fraude en gevallen van 
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inbreuk.
5. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten slaan documenten of 
informatie met betrekking tot de verstrekte 
dienst op in overeenstemming met de 
nationale wetgeving. Na de beëindiging 
van hun activiteiten geven de 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten deze documenten of 
informatie in bewaring bij het 
toezichthoudende orgaan.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 ter
Recht van toegang tot informatie voor de 

gebruiker van vertrouwensdiensten
De verleners van vertrouwensdiensten 
verstrekken de gebruikers in ieder geval 
informatie over het vergaren, meedelen en 
bewaren van hun persoonsgegevens, 
alsmede informatie over de 
evaluatieprocedure die moet worden 
ingevoerd. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wederzijdse erkenning en aanvaarding Wederzijdse erkenning van elektronische 
identificatiemiddelen
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Amendement 26

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
toegestaan 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, dat hetzelfde of een hoger 
niveau van zekerheid garandeert 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.

Amendement 27

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 
waarvoor elektronische identificatie
mogelijk is in de aanmeldende lidstaat;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Voor elektronische 
identificatiemiddelen gelden 
veiligheidsniveaus die verschillen 
naargelang van de soorten diensten 
waartoe zij toegang bieden.

Motivering

Het is van cruciaal belang dat er verschillende veiligheidsniveaus bestaan. In het voorstel 
wordt niet gepreciseerd tot welk soort onlinediensten de elektronische identificatie toegang 
biedt. Voor de toegang tot gevoelige gegevens moet een ander niveau van betrouwbaarheid 
van de identificatie gelden dan voor de toegang tot generieke informatie. Het 
identiteitsherkenningsproces moet zo worden opgezet dat er een passend veiligheidsniveau 
wordt gewaarborgd dat strookt met het soort diensten waartoe de burgers toegang hebben.

Amendement 29

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 
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 

(d) de aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van online-authenticatie
zodat iedere afhankelijke partij die buiten 
het grondgebied van die lidstaat gevestigd 
is de ontvangen elektronische 
persoonsidentificatiegegevens kan 
valideren; Deze authenticatie wordt gratis 
verstrekt bij de gebruikmaking van een 
onlinedienst die wordt verleend door een 
openbare instantie. De lidstaten mogen
niet onnodig specifieke technische eisen 
opleggen aan afhankelijke partijen die een 
dergelijke authenticatie willen uitvoeren;
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lidstaten en de Commissie overeenkomstig 
artikel 7 op de hoogte stellen;

Motivering

De ondubbelzinnige koppeling van de persoonsidentificatiegegevens aan de personen zelf 
vereist dat de gegevens zeer grondig worden nagetrokken (ten minste niveau 4), hetgeen niet 
strookt met het gebruik van verschillende veiligheidsniveaus. Het zekerheidsniveau dat geldt 
voor de koppeling van gegevens moet gebaseerd zijn op het veiligheidsniveau. Dit moet altijd 
het vereiste minimumniveau zijn om de belangen van de afhankelijke partij veilig te stellen. 
De minimalisering van gegevens is hier tevens van belang.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letters a t/m c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die een stelsel voor 
elektronische identificatie aanmelden, 
doen de Commissie onverwijld de 
volgende informatie en eventuele latere 
wijzigingen daarvan toekomen:

1. De aanmeldende lidstaat doet de
Commissie onverwijld de volgende 
informatie en eventuele latere wijzigingen 
daarvan toekomen:

(a) een beschrijving van het aangemelde 
stelsel voor elektronische identificatie;

(a) een beschrijving van het aangemelde 
stelsel voor elektronische identificatie, met 
inbegrip van de 
identiteitsbeveiligingsniveaus;

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

(b) de autoriteit(en) die verantwoordelijk
is (zijn) voor het aangemelde stelsel voor 
elektronische identificatie;

(c) informatie over wie de registratie van 
de ondubbelzinnige
persoonsidentificatiegegevens beheert;

(c) informatie over de entiteit(en) die de 
verificatie van de 
persoonsidentificatiegegevens beheert
(beheren);

Motivering

Deze wijzigingen vormen een aanvulling op de wijzigingen op de andere artikelen over 
"e-ID", en benadrukken dat "ondubbelzinnige" koppeling niet strookt met de 
veiligheidsniveaus.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een beschrijving van het aangemelde 
stelsel voor elektronische identificatie;

(a) een beschrijving van het aangemelde 
stelsel voor elektronische identificatie, met 
inbegrip van de verschillende 
veiligheidsniveaus die gelden voor de 
soorten diensten waartoe toegang wordt 
verleend;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een beschrijving van de 
authenticatiemogelijkheid;

(d) een beschrijving van de 
authenticatiemogelijkheid, mede voor wat 
betreft de verschillende veiligheidsniveaus 
die voor de toegang vereist zijn;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een aanmelding 
ontvangt nadat de periode als bedoeld in lid 
2 verstreken is, wijzigt zij de lijst binnen
drie maanden.

3. Als de Commissie een aanmelding 
ontvangt nadat de periode als bedoeld in lid 
2 verstreken is, wijzigt zij de lijst binnen
een maand.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4
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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 van de 
aanmelding als bedoel in lid 1 en 3 
definiëren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Motivering

Bij het definiëren van omstandigheden en procedures van de aanmelding gaat het om meer 
dan alleen de tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening. Aan de Commissie moeten 
op dit punt dus ook geen uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 VWEU worden 
verleend.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Coördinatie Coördinatie en interoperabiliteit

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten werken samen om de 
interoperabiliteit te waarborgen van 
middelen voor elektronische identificatie 
die vallen onder een aangemeld stelsel en 
om de veiligheid ervan te verhogen.

1. De lidstaten werken samen om de
interoperabiliteit en technologische 
neutraliteit te waarborgen van middelen 
voor elektronische identificatie die vallen 
onder een aangemeld stelsel en om de 
veiligheid ervan te verhogen.
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Motivering

De normen voor het waarborgen van technische interoperabiliteit moeten 
technologieneutraal zijn, zodat de verschillende keuzes die de lidstaten bij het opzetten van 
hun nationale stelsels voor elektronische identificatie en authenticatie hebben gemaakt, 
worden gerespecteerd.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een stelsel voor 
elektronische identificatie de preventieve 
technische verificatie van de neutraliteit 
en interoperabiliteit die de lidstaten in het 
kader van het in lid 1 bedoelde 
samenwerkingsmechanisme verrichten, 
niet doorstaat, komt dat stelsel niet in 
aanmerking voor aanmelding in de zin 
van artikel 7 met het oog op de in artikel 5 
bedoelde wederzijdse erkenning.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten werken samen 
om de interoperabiliteit te waarborgen 
van elektronische identificatiemiddelen 
die vallen onder een aangemeld stelsel 
voor elektronische identificatie en om de 
veiligheid daarvan te verhogen.

Motivering

Het interoperabiliteitsmodel is cruciaal voor het welslagen van de verordening. Er is nader 
overleg nodig tussen de lidstaten om de bestanddelen en de werking van dit model te bepalen.
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Amendement 39

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 
overeenkomstig artikel 38 betreffende het 
mogelijk maken van grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van elektronische 
identificatiemiddelen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen door de 
vaststelling van technologieneutrale 
minimumeisen voor de verschillende 
veiligheidsniveaus.

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in wetgevingshandelingen de doelstellingen, inhoud, strekking 
en duur van de bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk moeten worden afgebakend. Met deze 
wijziging wordt de bevoegdheidsdelegatie verduidelijkt.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verlener van vertrouwensdiensten is 
aansprakelijk voor iedere rechtstreekse
schade toegebracht aan iedere natuurlijk 
persoon of rechtspersoon wegens verzuim 
om te voldoen aan de in artikel 15, lid 1 
vastgestelde verplichtingen, tenzij de 
verlener van vertrouwensdiensten kan 
bewijzen dat hij niet nalatig heeft 
gehandeld.

1. Een verlener van vertrouwensdiensten is 
aansprakelijk voor iedere schade 
toegebracht aan iedere entiteit of iedere 
natuurlijk persoon of rechtspersoon wegens 
verzuim om te voldoen aan de in artikel 15, 
lid 1 vastgestelde verplichtingen, tenzij de 
verlener van vertrouwensdiensten kan 
bewijzen dat hij niet nalatig heeft 
gehandeld.
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten is aansprakelijk voor 
iedere rechtstreekse schade toegebracht 
aan ieder natuurlijk persoon of 
rechtspersoon wegens verzuim om te 
voldoen aan de in deze verordening 
vastgestelde eisen, in het bijzonder in
artikel 19, tenzij de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten kan 
bewijzen dat hij niet nalatig heeft 
gehandeld.

2. Een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten is aansprakelijk voor 
iedere schade toegebracht aan ieder 
natuurlijk persoon of rechtspersoon wegens 
verzuim om te voldoen aan de in deze 
verordening vastgestelde eisen, in het 
bijzonder in artikel 19, tenzij de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten kan bewijzen dat hij 
niet nalatig heeft gehandeld.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening laat Verordening 
(EG) nr. 864/2007 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 juli 2007 
inzake het recht dat van toepassing is op 
niet-contractuele verbintenissen 
(Rome II)1 onverlet, en doet met name 
geen afbreuk aan het recht dat 
overeenkomstig artikel 4 van de Rome II-
verordening van toepassing is op een 
onrechtmatige daad.
__________________
1 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 juli 2007 inzake het recht dat van 
toepassing is op niet-contractuele 
verbintenissen ("Rome II"), PB L 199 
van 31.7.2007, blz. 40.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen
Gegevensverwerking en -bescherming

1. Verleners van vertrouwensdiensten en 
toezichthoudende organen waarborgen bij 
het verwerken van persoonsgegevens de 
eerlijke en rechtmatige verwerking 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG.
2. Verleners van vertrouwensdiensten 
verwerken persoonsgegevens 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG. 
Dergelijke verwerking is strikt beperkt tot 
het minimum aan gegevens dat nodig is 
om een certificaat af te geven of te 
beheren of om een gerelateerde 
vertrouwensdienst te verlenen.
3. Verleners van vertrouwensdiensten 
garanderen de geheimhouding en 
integriteit van gegevens die verbonden 
zijn aan een persoon aan wie de 
vertrouwensdienst wordt verleend.
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.

(Zie het amendement op artikel 4 bis (nieuw))

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1
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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, tenzij dit 
technisch onmogelijk is.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een 
vertrouwenskeurmerk in voor producten 
en diensten die toegankelijk zijn voor 
mensen met een handicap.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Normalisatie-instituten van de EU zijn 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van beoordelingscriteria voor producten 
en diensten die toegankelijk zijn voor 
mensen met een handicap. 

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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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 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 de toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
voor de uitvoering van hun opdrachten.

Amendement 48

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 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. De 
lidstaten delen aan de Commissie de 
namen en adressen mee van de door hen 
aangewezen toezichthoudende organen.

(Zie het amendement op lid 4)

Motivering

Herstructurering omwille van de duidelijkheid: de bepaling is van lid 4 verplaatst naar lid 1 
omdat deze bepaling en lid 1 beide betrekking hebben op de aanwijzing van toezichthoudende 
organen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
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Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie is bevoegd 
uitvoeringshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 39, lid 2, betreffende 
specifieke vormen van toezicht.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ieder toezichthoudend orgaan doet de 
Commissie en de lidstaten een jaarlijks 
verslag toekomen over de in het afgelopen 
kalenderjaar uitgevoerde toezichthoudende 
activiteiten voor het einde van het eerste 
kwartaal van het volgende jaar. Dit verslag 
bevat ten minste:

3. Ieder toezichthoudend orgaan doet de 
Commissie een jaarlijks verslag toekomen 
over de in het afgelopen kalenderjaar 
uitgevoerde toezichthoudende activiteiten
voor het einde van het eerste kwartaal van 
het volgende jaar. Dit verslag bevat ten 
minste:

Motivering

Het vereiste om ook aan de lidstaten een jaarlijks verslag te zenden vormt voor de 
toezichthoudende organen een onnodig zware belasting.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten delen aan de Commissie en 
de andere lidstaten de namen en adressen 
mee van de door hen aangewezen 
toezichthoudende organen.

Schrappen

(Zie het amendement op lid 1)
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Amendement 52

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

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in een wetgevingshandeling aan de Commissie de bevoegdheid 
kan worden overgedragen niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen 
ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling. De voorgestelde delegatie zou meer omvatten dan louter het aanvullen 
of wijzigen van niet-essentiële onderdelen van de voorgestelde verordening.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

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.

Motivering

Bij het definiëren van omstandigheden en procedures voor het verslag gaat het om meer dan 
louter tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening. Aan de Commissie moeten op dit 
punt dus ook geen uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 VWEU worden 
verleend.



AD\941521NL.doc 29/45 PE510.497v03-00

NL

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Toezichthoudende organen moeten 
samenwerken met het oog op de 
uitwisseling van goede praktijken en elkaar 
zo snel mogelijk voorzien van relevante 
informatie en onderlinge bijstand, zodat de 
activiteiten op consequente wijze kunnen 
worden uitgevoerd. Onderlinge bijstand 
heeft in het bijzonder betrekking op 
informatieverzoeken en toezichthoudende 
maatregelen, zoals verzoeken om 
inspecties uit te voeren in verband met de 
veiligheidsaudits als bedoeld in de 
artikelen 15, 16 en 17.

1. Toezichthoudende organen moeten 
samenwerken met het oog op de 
uitwisseling van goede praktijken en elkaar 
zo snel mogelijk voorzien van relevante 
informatie en onderlinge bijstand, zodat de 
activiteiten als bedoeld in artikel 13 op 
consequente wijze kunnen worden 
uitgevoerd. Onderlinge bijstand heeft in het 
bijzonder betrekking op 
informatieverzoeken en toezichthoudende 
maatregelen, zoals verzoeken om 
inspecties uit te voeren in verband met de 
veiligheidsaudits als bedoeld in de 
artikelen 15, 16 en 17.

Amendement 55

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

Motivering

Bij het definiëren van formaten en procedures voor onderlinge bijstand gaat het om meer dan 
alleen de tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening. Aan de Commissie moeten op 
dit punt dus ook geen uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 VWEU worden 
verleend.
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de risico's 
te beheren in verband met de veiligheid 
van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten. Deze maatregelen 
waarborgen, rekening houdend met de 
meest recente technische mogelijkheden, 
een veiligheidsniveau dat in verhouding 
staat tot de mate van risico. In het 
bijzonder worden maatregelen getroffen 
om de gevolgen van veiligheidsincidenten 
te voorkomen en tot een minimum te 
beperken alsmede om belanghebbenden op 
de hoogte te stellen van negatieve gevolgen 
van eventuele incidenten.

1. Verleners van vertrouwensdiensten die 
gevestigd zijn op het grondgebied van de 
Unie treffen passende technische en 
organisatorische maatregelen om de risico's 
te beheren in verband met de veiligheid 
van de door hen verleende 
vertrouwensdiensten. Dergelijke
maatregelen waarborgen, rekening 
houdend met de meest recente 
technologische ontwikkelingen, een 
veiligheidsniveau dat in verhouding staat 
tot de mate van risico. In het bijzonder 
worden maatregelen getroffen om de 
gevolgen van veiligheidsincidenten te 
voorkomen en tot een minimum te 
beperken alsmede om belanghebbenden op 
de hoogte te stellen van de negatieve 
gevolgen van eventuele incidenten.

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien de inbreuk op de veiligheid 
schadelijk dreigt te zijn voor de gebruikers 
van vertrouwensdiensten, stelt het 
toezichthoudende orgaan de gebruikers 
van vertrouwensdiensten onverwijld op de 
hoogte van de inbreuk op de veiligheid, 
teneinde hen in staat te stellen de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen.
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – 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 nadere omschrijving van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

Schrappen

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in een wetgevingshandeling aan de Commissie de bevoegdheid 
kan worden overgedragen niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen 
ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling. De voorgestelde delegatie zou meer omvatten dan louter het aanvullen 
of wijzigen van niet-essentiële onderdelen van de voorgestelde verordening.

Amendement 59

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.

Motivering

Bij het definiëren van omstandigheden en procedures, met inbegrip van termijnen, gaat het 
om meer dan louter tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening. Aan de Commissie 
moeten op dit punt dus ook geen uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 VWEU 
worden verleend.
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Amendement 60

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

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in een wetgevingshandeling aan de Commissie de bevoegdheid 
kan worden overgedragen niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen 
ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling. De voorgestelde delegatie zou meer omvatten dan louter het aanvullen 
of wijzigen van niet-essentiële onderdelen van de voorgestelde verordening.

Amendement 61

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.

Motivering

Bij het definiëren van omstandigheden en procedures gaat het om meer dan louter 
tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening. Aan de Commissie moeten op dit punt dus 
ook geen uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 VWEU worden verleend.
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten melden bij het 
toezichtsorgaan hun voornemen om een 
gekwalificeerde vertrouwensdienst op te 
starten en dienen bij het toezichtsorgaan 
een verslag in van een door een erkend 
onafhankelijk orgaan uitgevoerde 
veiligheidsaudit, zoals bepaald in artikel 
16, lid 1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten kunnen een aanvang 
maken met de verlening van de 
vertrouwensdienst zodra zij de melding en 
het verslag van de veiligheidsaudit bij het 
toezichtsorgaan hebben ingediend.

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten melden bij het 
toezichtsorgaan hun voornemen om een 
gekwalificeerde vertrouwensdienst op te 
starten en dienen bij het toezichtsorgaan 
een verslag in van een door een erkend 
onafhankelijk orgaan uitgevoerde 
veiligheidsaudit, zoals bepaald in artikel 
16, lid 1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten kunnen een aanvang 
maken met de verlening van de 
vertrouwensdienst na een positieve 
evaluatie van de naleving overeenkomstig 
lid 3.

Motivering

Het lijkt voorbarig om gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten toe te staan een 
aanvang te maken met de verlening van de vertrouwensdienst als deze alleen nog maar een 
melding en het verslag van de veiligheidsaudit bij het toezichtsorgaan hebben ingediend. 
Alleen gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten die aan de vereisten van de 
verordening voldoen, moeten gerechtigd zijn om een aanvang te maken met de verlening van 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra de desbetreffende documenten 
overeenkomstig lid 1 bij het 
toezichtsorgaan zijn ingediend, worden de 
gekwalificeerde dienstverleners 
opgenomen in de vertrouwenslijsten als 
bedoeld in artikel 18, met de vermelding 

Schrappen
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dat de aanmelding is ingediend.

Amendement 64

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.

Motivering

Bij het definiëren van omstandigheden en procedures, met inbegrip van termijnen, gaat het 
om meer dan louter tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening. Aan de Commissie 
moeten op dit punt dus ook geen uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 VWEU 
worden verleend.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt vertrouwenslijsten op 
met informatie over de gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten 
waarvoor hij bevoegd is, samen met 
informatie over de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen verleend 
worden; hij houdt deze lijst bij en 
publiceert ze.

1. Elke lidstaat stelt vertrouwenslijsten op 
met informatie over de gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten als 
bedoeld in artikel 17 waarvoor hij 
verantwoordelijk is, met inbegrip van
informatie die de identificatie van de 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten mogelijk maakt en 
een indicatie van hun gekwalificeerde 
status, samen met informatie over de 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten die 
door hen verleend worden; hij houdt deze
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lijsten bij en publiceert ze.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dragen het risico van aansprakelijkheid 
voor schade door ervoor te zorgen dat zij 
voldoende financiële middelen tot hun 
beschikking hebben of door middel van
een toereikende 
aansprakelijkheidsverzekering;

(b) zorgen ervoor dat zij met betrekking tot
het risico van aansprakelijkheid voor 
schade, als bedoeld in artikel 8, lid 2, 
voldoende financiële middelen tot hun 
beschikking hebben of een toereikende 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten;

Motivering

Dit detail moet worden aangevuld zodat de verleners van vertrouwensdiensten weten wat er 
van hen verwacht wordt.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) informeren personen die gebruik 
wensen te maken van een gekwalificeerde 
vertrouwensdienst over de precieze
voorwaarden betreffende het gebruik van 
die dienst alvorens een contractuele 
verbintenis aan te gaan;

(c) informeren personen die gebruik 
wensen te maken van een gekwalificeerde 
vertrouwensdienst over de voorwaarden 
betreffende het gebruik van die dienst, met 
inbegrip van enige beperkingen in dat 
gebruik, alvorens een contractuele 
verbintenis aan te gaan;

Motivering

Dit detail moet worden aangevuld zodat de verleners van vertrouwensdiensten weten wat er 
van hen verwacht wordt.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) maken gebruik van betrouwbare 
systemen voor de opslag van aan hen 
verstrekte gegevens in een vorm die 
verifieerbaar is, zodat

(e) maken gebruik van betrouwbare 
systemen voor de opslag van aan hen 
verstrekte gegevens in een vorm die 
verifieerbaar is, zodat

– de gegevens uitsluitend publiek 
beschikbaar zijn wanneer de persoon aan
wie de gegevens afgegeven werden, 
hiervoor toestemming heeft gegeven,

– de gegevens uitsluitend publiek 
beschikbaar zijn wanneer de persoon op
wie de gegevens betrekking hebben, 
hiervoor toestemming heeft gegeven,

– alleen bevoegde personen gegevens 
kunnen invoeren en wijzigen,

– alleen bevoegde personen nieuwe
gegevens kunnen invoeren en de 
opgeslagen gegevens kunnen wijzigen,

– de authenticiteit van de informatie kan 
worden gecontroleerd;

– de authenticiteit van de gegevens kan 
worden gecontroleerd;

Motivering

Dit detail moet worden aangevuld zodat de verleners van vertrouwensdiensten weten wat er 
van hen verwacht wordt.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) nemen maatregelen tegen vervalsing en 
diefstal van gegevens;

(f) nemen adequate maatregelen tegen 
vervalsing en diefstal van gegevens;

Motivering

Dit detail moet worden aangevuld zodat de verleners van vertrouwensdiensten weten wat er 
van hen verwacht wordt.
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Amendement 70

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 gedurende een gepaste periode, 
ook na beëindiging van de activiteiten van 
de gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten, alle relevante 
informatie vast en houden deze 
beschikbaar 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;

Motivering

Dit detail moet worden aangevuld zodat de verleners van vertrouwensdiensten weten wat er 
van hen verwacht wordt.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) leggen een certificatendatabase aan 
en houden deze bij, indien de 
gekwalificeerde vertrouwensdienst tevens 
de afgifte van gekwalificeerde certificaten 
omvat.

Motivering

Dit detail moet worden aangevuld zodat de verleners van vertrouwensdiensten weten wat er 
van hen verwacht wordt.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in een wetgevingshandeling aan de Commissie de bevoegdheid 
kan worden overgedragen niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen 
ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling. De voorgestelde delegatie zou meer omvatten dan louter het aanvullen 
of wijzigen van niet-essentiële onderdelen van de voorgestelde verordening.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in bijlage I 
vastgestelde eisen, ten einde te zorgen 
voor de nodige aanpassing aan de 
technologische ontwikkelingen.

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in wetgevingshandelingen de doelstellingen, de inhoud, de 
strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk moeten worden afgebakend. 
Met deze wijziging wordt de bevoegdheidsdelegatie verduidelijkt.
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Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van specifieke criteria 
waaraan de aangewezen organen zoals 
bedoeld in lid 1, moeten voldoen.

3. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van specifieke criteria 
waaraan de aangewezen organen zoals 
bedoeld in lid 1, moeten voldoen, met het 
oog op de uitvoering van de certificatie 
overeenkomstig lid 1.

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in wetgevingshandelingen de doelstellingen, de inhoud, de 
strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk moeten worden afgebakend. 
Met deze wijziging wordt de bevoegdheidsdelegatie verduidelijkt.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Bij het definiëren van omstandigheden en procedures gaat het om meer dan louter 
tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening. Aan de Commissie moeten op dit punt dus 
ook geen uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 VWEU worden verleend.
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in lid 1 
vastgestelde eisen.

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in lid 1 
vastgestelde eisen, ten einde te zorgen 
voor de nodige aanpassing aan de 
technologische ontwikkelingen.

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in wetgevingshandelingen de doelstellingen, de inhoud, de 
strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk moeten worden afgebakend. 
Met deze wijziging wordt de bevoegdheidsdelegatie verduidelijkt.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in lid 1 bepaalde 
eisen.

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
nadere specificatie van de in lid 1 bepaalde 
eisen, ten einde te zorgen voor de nodige 
aanpassing aan de technologische 
ontwikkelingen.

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in wetgevingshandelingen de doelstellingen, de inhoud, de 
strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk moeten worden afgebakend. 
Met deze wijziging wordt de bevoegdheidsdelegatie verduidelijkt.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de nadere specificatie van de in bijlage 
III bepaalde eisen.

4. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de nadere specificatie van de in bijlage 
III bepaalde eisen, ten einde te zorgen voor 
de nodige aanpassing aan de 
technologische ontwikkelingen.

Motivering

Artikel 290 VWEU bepaalt dat in wetgevingshandelingen de doelstellingen, de inhoud, de 
strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk moeten worden afgebakend. 
Met deze wijziging wordt de bevoegdheidsdelegatie verduidelijkt.

Amendement 80

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 

2. De Commissie wordt voor een 
onbepaalde periode vanaf het in werking 
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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.

treden van de verordening gemachtigd om 
de in artikel 8, lid 3, artikel 18, lid 5, 
artikel 21, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 25, 
lid 2, artikel 27, lid 2, 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.

Amendement 81

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

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 5
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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 
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.

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
artikel 18, lid 5, artikel 21, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 25, lid 2, artikel 27, lid 2, 
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 
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.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1

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, met 
name met het oog op de verwezenlijking 
van het doel van de verordening, te weten 
de ontwikkeling van de digitale interne 
markt door middel van het bevorderen 
van het vertrouwen in veilige 
grensoverschrijdende elektronische 
transacties. In dat verslag wordt onder 
meer rekening gehouden met 
marktontwikkelingen en juridische en 
technologische ontwikkelingen. Voorts 
gaat het verslag, indien nodig, vergezeld 
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van passende wetgevingsvoorstellen. Het 
eerste verslag wordt uiterlijk twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend. Daarna worden de volgende 
verslagen om de vier jaar ingediend.
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