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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til forordning sigter mod at indføre en gensidig anerkendelse af anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger samt elektroniske tillidstjenester med det formål at 
udvikle det digitale indre marked. Forslaget udvider dermed de retlige rammer i det 
eksisterende direktiv 1999/93/EF om elektroniske signaturer.

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag, der søger at behandle problemerne inden for det 
eksisterende direktiv, ikke blot ved styrkelse af de retlige rammer men ligeledes ved 
indførelse af en øget retssikkerhed. Ordføreren bifalder derfor valget af en forordning i stedet 
for et direktiv.

Ordføreren mener, at forordningen er et tiltrængt første skridt i udviklingen af et 
velfungerende indre digitalt marked, der vil gøre det betydeligt lettere for virksomheder og 
forbrugere at håndtere elektroniske grænseoverskridende transaktioner og øge tilliden til 
elektroniske transaktioner.

Ordføreren støtter Kommissionens bestræbelse på at forene den meget varierede anvendelse 
af elektroniske identifikationsordninger i de forskellige medlemsstater med en stærk ordning 
til gensidig anerkendelse.

Forordningen tilbyder imidlertid ikke en model, der kan sikre et passende sikkerhedsniveau, 
som bygger på eksisterende erfaringer.

Ordføreren foreslår derfor, at der indføres og fastsættes sikkerhedsniveauer i forordningen 
med henblik på at afklare eventuelle uklarheder og sikre, at forordningen fungerer i praksis.
Som følge af dette er en række delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter udgået.

Et andet sikkerhedsspørgsmål handler om forordningen om tillidstjenester, hvor ordføreren er 
af den opfattelse, at det bør være klart, om tillidstjenester, der er opført på positivlisten, er 
blevet godkendt eller stadig afventer bekræftelse på, at de er i overensstemmelse med 
kravene.

Ændringsforslagene sigter, både hvad angår den elektroniske identifikationsordning og 
tillidstjenesterne, mod at fjerne unødvendige administrationsomkostninger inden for 
tilsynsmekanismerne for at lette byrden for både medlemsstater og virksomheder og sikre en 
klar og tydelig samordningsmekanisme.

Endelig behandler ændringsforslagene spørgsmålet om erstatningsansvar, der defineres for 
bredt i Kommissionens forslag, og kan skabe utilsigtede hindringer for den yderligere 
udvikling af det digitale område.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
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ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I betragtning af den hurtige 
teknologiske udvikling bør denne 
forordning følge en fremgangsmåde, der er 
åben over for innovation.

(20) I betragtning af den hurtige 
teknologiske udvikling bør denne 
forordning følge en fremgangsmåde, der er 
åben over for innovation, men som til 
enhver tid fokuserer på forbrugerne og 
deres interesser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) I overensstemmelse med FN-
konventionen om handicappedes 
rettigheder, der er trådt i kraft i EU, og i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forslag om tilgængeligheden af offentlige 
organers websteder1 bør handicappede 
have mulighed for at benytte tillidstjenester 
og slutbrugerprodukter, der bruges til 
levering af disse tjenester, på lige fod med 
andre forbrugere.
__________________
1 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om tilgængeligheden af 
offentlige organers websteder 
(COM(2012)0721).
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Elektroniske 
identifikationsordninger bør være i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger1, 
som finder anvendelse på behandling af 
personoplysninger, der foretages i 
medlemsstaterne i henhold til denne 
forordning og under tilsyn af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, navnlig de uafhængige 
offentlige myndigheder, som 
medlemsstaterne har udpeget.
__________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31). 

Ændringsforslag 4

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

(25) Tilsynsorganerne i medlemsstaterne
bør samarbejde og udveksle information 
med databeskyttelsesmyndighederne for at 
sikre, at tjenesteyderne anvender 
databeskyttelseslovgivningen korrekt. 
Informationsudvekslingen bør navnlig 



PE504.331v02-00 6/32 AD\942897DA.doc

DA

omfatte sikkerhedsrelaterede hændelser og 
brud på persondatasikkerheden.

omfatte sikkerhedsrelaterede hændelser og 
brud på persondatasikkerheden.

Begrundelse

Ordføreren mener, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne samarbejder, hvis det skal lykkes 
at opnå harmonisering på det digitale område.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at Kommissionen og 
medlemsstaterne kan vurdere nytten af den 
ordning for indberetning af brud på 
sikkerheden, der indføres ved denne 
forordning, bør tilsynsorganerne forelægge 
sammenfattende oplysninger for 
Kommissionen og Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed 
(ENISA).

(30) For at Kommissionen og 
medlemsstaterne kan vurdere nytten af den 
ordning for indberetning af brud på 
sikkerheden, der indføres ved denne 
forordning, bør tilsynsorganerne forelægge 
sammenfattende oplysninger for Det 
Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA).

Begrundelse

Ordføreren finder det kun nødvendigt, at der rapporteres til et enkelt kontaktpunkt.

Ændringsforslag 6

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 

udgår
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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.

Begrundelse

Ordføreren finder, at dette bør gennemføres, før forordningen træder i kraft, og at dette ikke 
bør overlades til delegerede retsakter, jf. det følgende ændringsforslag. Denne betragtning er 
derfor unødvendig.

Ændringsforslag 7

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 og
fysiske eller juridiske personers 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en elektronisk 
identifikationsordning, som er anmeldt af
en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
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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 9

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 eller tilsyn.

Begrundelse

Ordføreren mener, at det bør være muligt for medlemsstaterne at outsource elektronisk 
identifikation til tredjeparter, der blot er under tilsyn af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne forordning finder anvendelse 
på tillidstjenesteydere, som er etablerede i 
Unionen.

Begrundelse

Ordføreren ønsker at understrege, at forordningen behandler to forskellige spørgsmål.
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Ændringsforslag 11

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

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 eller et 
pseudonym anvendt af en sådan person

Ændringsforslag 12

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 13

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 
certifikatet og bekræfter denne persons 
data
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14

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 en 
eller flere tillidstjenester

Ændringsforslag 16

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 eller fysisk person, der genererer et 
elektronisk segl

Ændringsforslag 17

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

31a) "brud på persondatasikkerheden": 
hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, 
ændring, ubeføjet udbredelse af eller 
adgang til personoplysninger, der er 
videregivet, lagret eller på anden måde 
behandlet

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Ordføreren mener, at det bør være muligt for medlemsstaterne at outsource elektronisk 
identifikation til tredjeparter, der blot er under tilsyn af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
personidentifikationsdataene er knyttet 
entydigt til en fysisk eller juridisk person, 
jf. artikel 3, nr. 1

c) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
personidentifikationsdataene er knyttet 
entydigt til en enhed eller en fysisk eller 
juridisk person, jf. artikel 3, nr. 1

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den anmeldende medlemsstat påtager 
sig erstatningsansvaret for:

e) medmindre identitetsyder kan påvise, at 
denne ikke har handlet uagtsomt, påtager
identitetsleverandøren sig ansvaret for:

Begrundelse

Ordføreren mener, at det bør være muligt for medlemsstaterne at outsource elektronisk 
identifikation til tredjeparter for at sikre konkurrence.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den anmeldende medlemsstat påtager 
sig ansvaret for etablering af en 
tilsynsordning for identitetsyderen og for 
tilsyn og rapportering i overensstemmelse 
med denne forordning.

Begrundelse

Ordføreren anerkender medlemsstaternes behov for at føre streng kontrol med deres 
identitetsydere for at sikre gensidig tillid medlemsstaterne imellem.

Ændringsforslag 22

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 sikkerhedsniveauet 

Begrundelse

Ordføreren finder det nødvendigt at inkorporere sikkerhedsniveauet i 
interoperabilitetsmodellen for at sikre gensidig tillid.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Beskyttelse og behandling af 

personoplysninger
1. Behandling af persondata via 
elektroniske identifikationsordninger skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.
2. Behandlingen være retfærdig og lovlig 
og 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 
elektronisk identifikationstjeneste.
3. Personoplysninger skal opbevares på 
en sådan måde, at det er muligt at 
identificere de registrerede i en periode, 
der ikke er længere end nødvendigt af 
hensyn til de formål, hvortil 
personoplysningerne behandles.
4. Elektroniske identifikationsordninger 
skal sikre fortroligheden og integriteten af 
oplysningerne vedrørende de personer, de 
leverer tillidstjenester til.
5. Uden at den retsvirkning, der tillægges 
pseudonymer i henhold til den nationale 
lovgivning, dermed foregribes, må 
medlemsstaterne ikke forhindre, at der på 
elektroniske identifikationscertifikater 
anføres et pseudonym i stedet for 
underskriverens navn.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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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 mellem og 
teknologisk neutralitet for elektroniske 
identifikationsmidler, der er omfattet af en 
anmeldt ordning, og for at øge sikkerheden 
i disse identifikationsmidler.

Begrundelse

Kravet om elektronisk identifikation gælder, uanset hvilken metode der anvendes, og den bør 
være neutral i forhold til nuværende og fremtidige identifikationsteknologier.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de fornødne 
foranstaltninger for at lette samarbejdet 
mellem medlemsstaterne, jf. stk. 1, med 
henblik på at fremme et højt niveau af tillid 
og sikkerhed, der står i et passende forhold 
til risikoen. Disse gennemførelsesretsakter 
skal navnlig omfatte udveksling af 
information, erfaringer og god praksis 
vedrørende elektroniske 
identifikationsordninger, 
fagfællebedømmelse af anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger og 
undersøgelser af relevante 
udviklingstendenser i sektoren for 
elektronisk identifikation, der skal 
gennemføres af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2.

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter
interoperabilitetsrammen for at lette 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, jf. 
stk. 1, med henblik på at fremme et højt 
niveau af tillid og sikkerhed, der står i et 
passende forhold til risikoen. Disse 
gennemførelsesretsakter skal navnlig 
omfatte udveksling af information, 
erfaringer og god praksis vedrørende 
elektroniske identifikationsordninger, 
fagfællebedømmelse af anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger og 
undersøgelser af relevante 
udviklingstendenser i sektoren for 
elektronisk identifikation, der skal 
gennemføres af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne.
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2.
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Ændringsforslag 26

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.

udgår

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Sikkerhedskrav til elektroniske 

identifikationsordninger
1. Elektroniske identifikationsordninger 
skal omfatte passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger til at 
forvalte de sikkerhedsmæssige risici i 
forbindelse med de elektroniske 
identifikationsmidler, de udbyder. Med 
hensyn til teknologiens aktuelle stade skal 
disse foranstaltninger sikre et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Der bør navnlig træffes 
foranstaltninger for at forhindre og 
minimere virkningen af 
sikkerhedsrelaterede hændelser og til at 
underrette de berørte parter om de 
negative virkninger af eventuelle 
hændelser.
Elektroniske identifikationsordninger 
indgiver en sikkerhedskontrolrapport til 
tilsynsorganet efter en hændelse, der er 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ, for at bekræfte, at der er truffet 
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passende sikkerhedsforanstaltninger.
2. Elektroniske identifikationsordninger, 
der konstaterer et brud på 
persondatabeskyttelsen, som har en 
væsentlig indvirkning på den udbudte 
elektroniske identifikation og de deri 
indeholdte personoplysninger, skal 
hurtigst muligt og om muligt inden for et 
døgn efter at have konstateret et brud 
underrette det kompetente tilsynsorgan, 
det kompetente nationale organ for 
informationssikkerhed og andre relevante 
tredjeparter som f.eks. 
databeskyttelsesmyndighederne herom.
Hvor det er relevant, og navnlig hvis 
bruddet på persondatabeskyttelsen berører 
to eller flere medlemsstater, skal det 
kompetente tilsynsorgan underrette 
tilsynsorganerne i de andre 
medlemsstater. 
Det kompetente tilsynsorgan kan også 
underrette offentligheden eller kræve, at 
den elektroniske identifikationsordning 
gør det, hvis det fastslår, at det er i 
offentlighedens interesse, at et brud på 
sikkerheden offentliggøres.
3. Hver medlemsstats tilsynsorgan skal 
hvert år forelægge ENISA en 
sammenfattende rapport om de 
indberetninger af brud på sikkerheden, 
som det har modtaget fra elektroniske 
identifikationsordninger.
4. Med henblik på gennemførelsen af 
stk. 1 og 2 tillægges de kompetente 
tilsynsorganer beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til udbydere af 
elektroniske identifikationsordninger.
5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.
6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
former og procedurer, herunder frister, 
for gennemførelsen af stk. 1 til 3. 
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Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8b
Ret til information og adgang for brugere 
af elektroniske identifikationsordninger

Elektroniske identifikationsordninger skal 
give den registrerede informationer 
vedrørende indsamling, formidling og 
lagring af dennes oplysninger såvel som 
vedrørende midlerne til at få adgang til 
personoplysningerne i henhold til artikel 
10 i direktiv 95/46/EF.

Ændringsforslag 29

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 i 
henhold til national lovgivning for enhver 
form 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.

Begrundelse

Ordføreren finder, at erstatningsansvaret er for omfattende.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. Tillidstjenesteydere og tilsynsorganer
skal indsamle og behandle 
personoplysninger i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF. Indsamlingen og
behandlingen af personoplysninger skal 
begrænses til det minimum af 
personoplysninger, der er strengt 
nødvendige, for at et certifikat kan 
udstedes og ajourføres, eller for at der kan 
leveres en tillidstjeneste.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Ordføreren mener ikke, at tillidstjenesteyderen kan garantere integriteten af de oplysninger, 
som brugeren giver – de kan blot beskytte de anførte oplysninger.



AD\942897DA.doc 19/32 PE504.331v02-00

DA

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Ret til adgang og information for brugere 

af tillidstjenester
Tillidstjenester skal give den registrerede 
informationer vedrørende indsamling, 
formidling og lagring af dennes 
oplysninger såvel som vedrørende 
midlerne til at få adgang til 
personoplysningerne i henhold til artikel 
10 i direktiv 95/46/EF.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Samarbejde med 

databeskyttelsesmyndigheder 
Medlemsstaterne sørger for, at de 
tilsynsorganer, som omtales i artikel 13, 
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samarbejder med medlemsstaternes 
databeskyttelsesmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til artikel 28 i direktiv 
95/46/EF, med henblik på at sætte dem i 
stand til at sikre overensstemmelse med 
den nationale databeskyttelseslovgivning 
vedtaget i henhold til direktiv 95/46/EF.

Ændringsforslag 36

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.

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter efter 
artikel 39 med det formål at fastsætte 
procedurer for udførelsen af de opgaver, 
der er opført i stk. 2.

Begrundelse

Ordføreren finder det nødvendigt at ændre artikel 13, stk. 5, til gennemførelsesretsakter for at 
sikre klarheden.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, kan en 
tillidstjenesteyder forelægge tilsynsorganet 
en sikkerhedskontrolrapport, der 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ, til bekræftelse af, at der er truffet 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, skal en 
tillidstjenesteyder efter en hændelse
forelægge tilsynsorganet en 
sikkerhedskontrolrapport, der udfærdiget af 
et anerkendt uafhængigt organ, til 
bekræftelse af, at der er truffet passende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at en tillidstjenesteyder bør forpligtes til at gennemføre en 
revision efter en hændelse med henblik på at undgå den samme fejl i fremtiden.
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Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det pågældende tilsynsorgan kan også 
underrette offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

Det kompetente tilsynsorgan kan også 
underrette offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

Begrundelse

Denne ændring foretages i sammenhæng med ændringen til artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganet skal hvert år forelægge 
ENISA og Kommissionen en 
sammenfattende rapport om de 
indberetninger af brud på sikkerheden, som 
det har modtaget fra tillidstjenesteyderne.

3. Hver medlemsstats tilsynsorgan skal 
hvert år forelægge ENISA en 
sammenfattende rapport om de 
indberetninger af brud på sikkerheden, som 
det har modtaget fra tillidstjenesteyderne.

Begrundelse

Ordføreren finder det unødvendigt, hvis tilsynsorganerne skal rapportere til mere end et
enkelt kontaktpunkt.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
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tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ en gang om året foretage en kontrol 
af tillidstjenesteyderne, og disse skal 
forelægge den resulterende 
sikkerhedskontrolrapport for
tilsynsorganet.

tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ hvert andet år foretage en kontrol af 
tillidstjenesteyderne for 
tillidstjenesteydernes egen regning, og 
disse skal forelægge den resulterende 
sikkerhedskontrolrapport for det 
kompetente tilsynsorgan.

Begrundelse

Ordføreren finder det ikke nødvendigt at gennemføre kontroller hvert år, så længe den 
kvalificerede tillidstjenesteyder tidligere har vist sig at leve op til forordningen, da det er en 
omfattende og omkostningsfyldt foranstaltning.

Ændringsforslag 41

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.

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, og at der afventes bekræftelse 
fra tilsynsorganet på overensstemmelse.

Begrundelse

Det er ordførerens opfattelse, at det bør være klart, hvorvidt tillidstjenesterne er blevet 
godkendt, eller om de stadig afventer bekræftelse på overensstemmelse af sikkerhedshensyn.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bekræftende fald anfører tilsynsorganet 
senest en måned efter anmeldelsen, jf. 
stk. 1, på positivlisterne, at den pågældende 

I bekræftende fald anfører tilsynsorganet 
senest 30 dage efter anmeldelsen, jf. stk. 1, 
på positivlisterne, at den pågældende 
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tjenesteyder har status som kvalificeret 
tillidstjenesteyder, og at vedkommendes 
tjenester har status som kvalificerede 
tillidstjenester.

tjenesteyder har status som kvalificeret 
tillidstjenesteyder, og at vedkommendes 
tjenester har status som kvalificerede 
tillidstjenester.

Begrundelse

En måned er ikke en præcis tidsramme, idet der kan være en forskel på mere end tre dage.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler hurtigst 
muligt Kommissionen, hvilket organ der er 
ansvarligt for at oprette, ajourføre og 
offentliggøre de nationale positivlister, og 
hvor disse lister offentliggøres, og sender 
Kommissionen det certifikat, der er 
anvendt til underskrift eller forsegling af 
positivlisterne, og eventuelle ændringer 
heraf.

3. Medlemsstaterne meddeler hurtigst 
muligt Kommissionen, hvilket organ der er 
ansvarligt for at oprette, ajourføre og 
offentliggøre de nationale positivlister, og 
hvor disse lister offentliggøres, og sender 
Kommissionen det certifikat, der er 
anvendt til at validere underskriften eller
forseglingen af positivlisterne, og 
eventuelle ændringer heraf.

Begrundelse

Et certifikat kan udelukkende anvendes til at validere, ikke til at underskrive eller forsegle.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 om fastsættelse af arten af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Begrundelse

Ordføreren mener, at dette bør henhøre under tilsynsorganets kompetence og ikke 
Kommissionens.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en kvalificeret tillidstjenesteyder 
udsteder et kvalificeret certifikat, skal 
vedkommende med hensigtsmæssige 
midler og i overensstemmelse med national 
ret kontrollere identiteten og eventuelt 
særlige kendetegn ved den fysiske eller 
juridiske person, som certifikatet udstedes 
til.

1. Når en kvalificeret tillidstjenesteyder 
udsteder et kvalificeret certifikat, skal 
vedkommende med hensigtsmæssige 
midler og i overensstemmelse med national 
ret kontrollere identiteten og eventuelt 
særlige kendetegn ved enheden eller den 
fysiske eller juridiske person, som 
certifikatet udstedes til.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) anvende pålidelige systemer og 
produkter, som er beskyttet mod 
ændringer, og som garanterer den tekniske 
sikkerhed og pålidelighed i den proces, 
som disse systemer og produkter 
understøtter

d) anvende pålidelige systemer og 
produkter, som er beskyttet mod
uautoriserede ændringer, og som 
garanterer den tekniske sikkerhed og 
pålidelighed i den proces, som disse 
systemer og produkter understøtter

Begrundelse

Det er nødvendigt at ændre systemerne med tiden for at ajourføre dem, og dette bør derfor 
efter ordførerens mening være muligt.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den overensstemmelse, der henvises til 
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i litra b), kan, uden at dette berører de 
nationale identifikationsordninger, tillade 
udstedelse af elektronisk identifikation på 
afstand gennem en tidligere gennemført 
kontrol af fysiske kendetegn;

Begrundelse

Ordføreren mener, at det bør tillades medlemsstaterne at udstede elektroniske 
identifikationsordninger på baggrund af tidligere kontrol. 

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) gøre deres databeskyttelsespolitik 
offentligt tilgængelig med angivelse af 
den kompetente 
databeskyttelsesmyndighed, der fører 
tilsyn med denne politik.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der kræves en elektronisk signatur 
med et sikkerhedsniveau, som ligger under 
det niveau, der er forbundet med en 
kvalificeret elektronisk signatur, og navnlig 
hvis en sådan signatur kræves af en 
medlemsstat som forudsætning for adgang 
til en onlinetjeneste, der tilbydes af et 
offentligt organ, på grundlag af en 
passende vurdering af de risici, der er 
forbundet med den pågældende tjeneste, 
skal alle elektroniske signaturer, der har 
mindst samme sikkerhedsniveau, 
anerkendes og accepteres.

4. Hvis der kræves en elektronisk signatur 
med et sikkerhedsniveau, som ligger under 
det fastsatte niveau for en kvalificeret 
elektronisk signatur, og navnlig hvis en 
sådan signatur kræves af en medlemsstat 
som forudsætning for adgang til en 
onlinetjeneste, der tilbydes af et offentligt 
organ, på grundlag af en passende 
vurdering af de risici, der er forbundet med 
den pågældende tjeneste, skal alle 
elektroniske signaturer, der har mindst 
samme sikkerhedsniveau, anerkendes og 
accepteres.
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Begrundelse

Ordføreren mener, at sikkerhedsniveauet skal fastsættes ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
som fastsat i artikel 7 og 8.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forbindelse med grænseoverskridende 
adgang til en onlinetjenester, der tilbydes 
af et offentligt organ, må medlemsstaterne 
ikke kræve en elektronisk signatur med et 
højere sikkerhedsniveau end det, der er 
forbundet med en kvalificeret elektronisk 
signatur.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 51

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

Efter ordførerens mening bør en så vigtig definition ikke fastsættes i delegerede retsakter, 
men bør behandles i bilag I.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der kræves et elektronisk segl med 
et sikkerhedsniveau, som ligger under det 
niveau, der er forbundet med et kvalificeret 
elektronisk segl, og navnlig hvis et sådant 
segl kræves af en medlemsstat som 
forudsætning for adgang til en 
onlinetjeneste, der tilbydes af et offentligt 
organ, på grundlag af en passende 
vurdering af de risici, der er forbundet med 
den pågældende tjeneste, skal alle 
elektroniske segl, der har mindst samme 
sikkerhedsniveau, accepteres.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forbindelse med grænseoverskridende 
adgang til en onlinetjenester, der tilbydes 
af et offentligt organ, må medlemsstaterne 
ikke kræve et elektronisk segl med et 
højere sikkerhedsniveau end det, der er 
forbundet med et kvalificeret elektronisk 
segl.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6
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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

Begrundelse

Ordføreren mener, at dette bør reguleres i forordningen og ikke fastsættes i delegerede 
retsakter. Det bør i stedet behandles i bilag III.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille
referencenumre på standarder for 
sikkerhedsniveauer for elektroniske segl. 
Et elektronisk segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde det 
sikkerhedsniveau, der er fastlagt i en 
delegeret retsakt, som er vedtaget i 
henhold til stk. 6. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, 
stk. 2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

7. Kommissionen opstiller ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter referencenumre på 
standarder for de fastsatte
sikkerhedsniveauer for elektroniske segl. 
Et elektronisk segl, der opfylder disse 
standarder, formodes at overholde det
fastsatte sikkerhedsniveau i bilag III. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, 
stk. 2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Begrundelse

Dette stykke ændres i overensstemmelse med, at stk. 6 udgår.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

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 8a, stk. 5,
artikel 15, stk. 5, artikel 16, 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.

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 8a, stk. 5, artikel 15, stk. 5, 
artikel 16, 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 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.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

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, 

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til 
artikel 8a, stk. 5, artikel 15, stk. 5, artikel 
16, 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, eller artikel 37, stk. 3, 
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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.

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 57

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 1 – litra b – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følsomme oplysninger i henhold til 
artikel 8 i direktiv 95/46/EF behandles 
ikke.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag III – nr. 1 – litra b – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følsomme oplysninger i henhold til 
artikel 8 i direktiv 95/46/EF behandles 
ikke.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 1 – litra b – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følsomme oplysninger i henhold til 
artikel 8 i direktiv 95/46/EF behandles 
ikke.
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