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BEKNOPTE MOTIVERING

Doel van dit voorstel voor een verordening is de totstandkoming van wederzijdse erkenning 
van aangemelde stelsels voor elektronische identificatie en elektronische 
vertrouwensdiensten, met het oog op ontwikkeling van de interne markt. Het rechtskader van 
de huidige Richtlijn 1999/93/EG betreffende elektronische handtekeningen wordt met dit 
voorstel uitgebreid.

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie, waarin een oplossing wordt 
gezocht voor de problemen die voortvloeien uit de huidige richtlijn. Enerzijds wordt het 
rechtskader versterkt, en anderzijds biedt het voorstel meer rechtszekerheid. De rapporteur 
stemt dus in met de keuze voor een verordening in plaats van een richtlijn.

Naar mening van de rapporteur is de verordening een zeer noodzakelijke eerste stap voor de 
ontwikkeling van een goed functionerende interne digitale markt. Wanneer de interne digitale 
markt goed functioneert, zal het voor bedrijven en consumenten veel gemakkelijker worden 
om grensoverschrijdende elektronische transacties te verrichten en zal het vertrouwen in 
elektronische transacties toenemen.

De rapporteur steunt de inspanningen van de Commissie die gericht zijn op het combineren 
van het grotendeels gedifferentieerde gebruik van elektronische identificatiestelsels in de 
diverse lidstaten met een sterk mechanisme voor wederzijdse erkenning.

De verordening biedt echter geen model dat een adequaat veiligheidsniveau op basis van 
bestaande ervaring garandeert.

Daarom stelt de rapporteur voor de veiligheidsniveaus in de verordening te definiëren en zo 
eventuele dubbelzinnigheden uit de weg te ruimen en ervoor te zorgen dat de verordening in 
de praktijk functioneert. Daarom is een aantal gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen geschrapt.

Een ander veiligheidsgerelateerd probleem betreft de regulering van vertrouwensdiensten. De 
rapporteur van mening is dat duidelijk moet worden gemaakt of vertrouwensdiensten die 
voorkomen op de vertrouwenslijst zijn goedgekeurd of nog altijd wachten op een bevestiging 
van overeenstemming met de vereisten.

Wat betreft het stelsel voor elektronische identificatie en de vertrouwensdiensten wordt met 
de ingediende amendementen beoogd onnodige bureaucratie binnen de toezichtmechanismen 
terug te dringen, zodat de lidstaten en ondernemingen ontlast worden en een helder en bondig 
coördinatiemechanisme kan worden gewaarborgd.

Ten slotte raken de amendementen aan het onderwerp aansprakelijkheid, dat in het 
Commissievoorstel te breed is gedefinieerd. Dit kan onbedoelde obstakels creëren voor een 
verdere ontwikkeling op digitaal vlak.

AMENDEMENTEN
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De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Vanwege van het hoge tempo van de 
technologische veranderingen dient deze 
verordening de mogelijkheid tot innovatie 
te bieden.

(20) Vanwege het hoge tempo van de 
technologische veranderingen dient deze 
verordening de mogelijkheid tot innovatie 
te bieden waarbij echter altijd de 
consument en zijn belangen centraal 
worden gesteld.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) In overeenstemming met de 
verplichtingen van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap dat in de EU in 
werking is getreden en overeenkomstig het 
voorstel van de Commissie inzake de 
toegankelijkheid van de websites van 
overheidsinstanties1, moeten personen met 
een handicap in staat zijn de geleverde 
vertrouwensdiensten en de producten voor 
de eindgebruiker die bij het leveren van 
deze diensten gebruikt worden, op dezelfde 
basis als andere consumenten te gebruiken.

__________________
1Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
toegankelijkheid van de websites van 
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overheidsinstanties (COM(2012)0721).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Elektronische 
identificatieregelingen moeten voldoen 
aan Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens1, die van toepassing is op de 
verwerking van persoonsgegevens in de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
en onder het toezicht van de bevoegde 
instanties van de lidstaten, met name de 
onafhankelijke overheidsinstanties die 
door de lidstaten zijn aangewezen.
__________________
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 
31). 

Amendement 4
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 

(25) Toezichtsorganen in de lidstaten
moeten samenwerken en informatie 
uitwisselen met overheidsdiensten voor 
gegevensbescherming om te waarborgen 
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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.

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.

Motivering

De rapporteur is van mening dat de lidstaten moeten samenwerken wanneer zij harmonisatie 
op digitaal gebied tot stand willen brengen.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de Commissie en de lidstaten in 
staat te stellen de doeltreffendheid van het 
in deze verordening voorziene 
aanmeldingsmechanisme voor inbreuken te 
beoordelen, worden de toezichtsorganen 
verzocht beknopte informatie te 
verstrekken aan de Commissie en het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA).

(30) Om de Commissie en de lidstaten in 
staat te stellen de doeltreffendheid van het 
in deze verordening voorziene 
aanmeldingsmechanisme voor inbreuken te 
beoordelen, worden de toezichtsorganen 
verzocht beknopte informatie te 
verstrekken aan het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA).

Motivering

De rapporteur meent dat één contactpunt voldoende is voor het verstrekken van informatie.

Amendement 6
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 

Schrappen
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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 
voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen.

Motivering

Naar mening van de rapporteur moet dit plaatsvinden voordat de verordening in werking 
treedt en niet pas door middel van gedelegeerde handelingen (vergelijk het volgende 
amendement).  Deze overweging is dan ook overbodig.

Amendement 7

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 

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

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

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 9
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, onder de
verantwoordelijkheid of onder toezicht 
van de lidstaten.

Motivering

De rapporteur is van mening dat de lidstaten de mogelijkheid moeten krijgen eID uit te 
besteden aan derden die alleen onder toezicht van de lidstaten staan.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze verordening is van toepassing 
op in de Unie gevestigde verleners van 
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vertrouwensdiensten.

Motivering

De rapporteur wil uitdrukkelijk vermelden dat de verordening twee verschillende 
onderwerpen aan de orde stelt.

Amendement 11

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 of een 
pseudoniem daarvan aanduiden;

Amendement 12

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;

Amendement 13

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

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

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 15

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, een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die een of meer 
vertrouwensdiensten verleent;
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Amendement 16
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, een rechtspersoon of een 
natuurlijke persoon die een elektronisch 
zegel aanmaakt;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": de vernietiging, het 
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
per ongeluk hetzij onrechtmatig;

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De rapporteur is van mening dat de lidstaten de mogelijkheid moeten krijgen eID uit te 
besteden aan derden die alleen onder toezicht van de lidstaten staan.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de aanmeldende lidstaat waarborgt dat 
de persoonsidentificatiegegevens op 
ondubbelzinnige wijze worden gekoppeld 
aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
als bedoeld in artikel 3, punt 1;

(c) de aanmeldende lidstaat waarborgt dat 
de persoonsidentificatiegegevens op 
ondubbelzinnige wijze worden gekoppeld 
aan de entiteit, de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon als bedoeld in artikel 3, punt 
1;

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de aanmeldende lidstaat stelt zich 
aansprakelijk voor:

(e) tenzij de identiteitsaanbieder kan 
aantonen dat hij niet nalatig heeft 
gehandeld, stelt de identiteitsaanbieder 
zich aansprakelijk voor:

Motivering

Met het oog op waarborging van de concurrentie is de rapporteur van mening dat lidstaten 
de mogelijkheid moeten hebben eID aan derden uit te besteden.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de aanmeldende lidstaat is 
verantwoordelijk voor de instelling van 
een toezichtsysteem voor de 
identiteitsaanbieder, en voor toezicht en  
verslaggeving overeenkomstig deze 
verordening.

Motivering

De rapporteur onderkent dat lidstaten strenge controle over hun identiteitsaanbieders moeten 
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kunnen uitoefenen om ervoor te zorgen dat het wederzijds vertrouwen tussen lidstaten 
standhoudt.

Amendement 22
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 het veiligheidsniveau;

Motivering

De rapporteur acht het noodzakelijk het veiligheidsniveau in het interoperabiliteitsmodel op 
te nemen, zodat het wederzijds vertrouwen in stand wordt gehouden.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Bescherming en verwerking van 

persoonsgegevens
1. De verwerking van persoonsgegevens 
door stelsels voor elektronische 
identificatie vindt plaats overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG.
2. Een dergelijke verwerking is eerlijk en 
rechtmatig en strikt beperkt tot het 
minimum aan gegevens dat nodig is om 
een certificaat af te geven of te beheren of 
om een elektronische identificatiedienst te 
verlenen.
3. Persoonsgegevens worden bewaard in 
een vorm die het mogelijk maakt de 
betrokkenen te identificeren, maar niet 
langer dan noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor de persoonsgegevens worden 
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verwerkt;
4. Elektronische identificatieregelingen 
garanderen de geheimhouding en 
integriteit van gegevens die verbonden 
zijn aan een persoon aan wie de 
vertrouwensdienst wordt verleend.
5. Onverminderd de rechtsgevolgen van 
pseudoniemen in het nationale recht, 
verhinderen de lidstaten niet dat in 
elektronische identificatiecertificaten een 
pseudoniem wordt vermeld in plaats van 
de werkelijke naam van de ondertekenaar.

Amendement 24

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.

Motivering

De eis van elektronische identificatie staat los van de gebruikte middelen en zou neutraal 
moeten zijn ten aanzien van de huidige en toekomstige identificatietechnieken.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de nodige 
modaliteiten vast om de in lid 1 bedoelde 
samenwerking tussen de lidstaten te 

2. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen het 
interoperabiliteitskader vast om de in lid 1 
bedoelde samenwerking tussen de lidstaten 
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vergemakkelijken teneinde een hoog op het 
risiconiveau afgestemde niveau van 
vertrouwen en veiligheid te waarborgen. 
De uitvoeringshandelingen betreffen met 
name de uitwisseling van informatie, 
ervaringen en goede praktijken met 
betrekking tot stelsels voor elektronische 
identificatie, de collegiale toetsing van 
stelsels voor elektronische identificatie en 
het onderzoek van relevante 
ontwikkelingen in de sector voor 
elektronische identificatie door de
bevoegde overheden van de lidstaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

te vergemakkelijken teneinde een hoog op 
het risiconiveau afgestemde niveau van 
vertrouwen en veiligheid te waarborgen. 
De uitvoeringshandelingen betreffen met 
name de uitwisseling van informatie, 
ervaringen en goede praktijken met 
betrekking tot stelsels voor elektronische 
identificatie, de collegiale toetsing van 
stelsels voor elektronische identificatie en 
het onderzoek van relevante 
ontwikkelingen in de sector voor 
elektronische identificatie door de 
bevoegde overheden van de lidstaten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement 26

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.

Schrappen

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Veiligheidseisen van toepassing op 

elektronische identificatieregelingen
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1. Elektronische identificatieregelingen 
nemen voldoende technische en 
organisatorische maatregelen om de 
risico's voor de veiligheid van de door hen 
geleverde elektronische 
identificatieregelingen te beheren. 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 de negatieve gevolgen van eventuele 
incidenten.
Elektronische identificatieregelingen 
mogen het verslag van een door een 
erkend onafhankelijk orgaan uitgevoerde 
veiligheidsaudit indienen bij het 
toezichthoudende orgaan om te bevestigen 
dat passende veiligheidsmaatregelen zijn 
getroffen.
2. De elektronische identificatieregelingen 
stellen, zonder onnodige vertragingen en 
waar mogelijk binnen 24 uur nadat zij 
hiervan op de hoogte zijn, het bevoegde 
toezichthoudende orgaan, het bevoegde 
nationale orgaan voor 
informatieveiligheid en andere relevante 
derde partijen zoals 
gegevensbeschermingsautoriteiten op de 
hoogte van iedere inbreuk op 
persoonsgegevens met aanzienlijke 
gevolgen voor de elektronische 
identificatie en voor de persoonsgegevens 
die daarmee worden beheerd.
Indien van toepassing, in het bijzonder 
indien een inbreuk op persoonsgegevens 
twee of meer lidstaten treft, stelt het 
bevoegde toezichthoudende orgaan 
toezichthoudende organen in andere 
lidstaten op de hoogte. 
Het bevoegde toezichthoudende orgaan 
kan ook het publiek op de hoogte stellen 
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of dit eisen van de elektronische 
identificatieregeling, indien het van 
oordeel is dat bekendmaking van de 
inbreuk in het algemeen belang is.
3. Eenmaal per jaar doet het 
toezichthoudende orgaan van iedere 
lidstaat het Enisa een samenvatting 
toekomen van inbreukmeldingen die zijn 
ontvangen van elektronische 
identificatieregelingen.
4. Ten behoeve van de uitvoering van lid 1 
en 2 heeft het bevoegde toezichthoudende 
orgaan de bevoegdheid om bindende 
instructies op te leggen aan verstrekkers 
van elektronische identificatie.
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.
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.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 ter
Recht van informatie en toegang van 

gebruikers van elektronische 
identificatieregelingen

Elektronische identificatieregelingen 
voorzien de betrokkenen van informatie 
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over het verzamelen, doorgeven en 
bewaren van hun gegevens, alsmede de 
middelen waarmee zij toegang tot hun 
gegevens kunnen krijgen uit hoofde van 
artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG.

Amendement 29
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 
krachtens de nationale wetgeving
aansprakelijk voor iedere schade 
toegebracht aan een entiteit, natuurlijke 
persoon of rechtspersoon wegens niet-
nakoming van de in artikel 15, lid 1 
vastgestelde verplichtingen, tenzij de 
verlener van vertrouwensdiensten kan 
bewijzen dat hij niet nalatig heeft 
gehandeld.

Motivering

De rapporteur is van mening dat de aansprakelijkheid te ver reikt.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Verleners van vertrouwensdiensten 2. Verleners van vertrouwensdiensten en 
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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.

toezichthoudende organen verzamelen en 
verwerken persoonsgegevens 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG. 
Dergelijke verzameling en verwerking is 
strikt beperkt tot het minimum aan 
persoonsgegevens dat nodig is om een 
certificaat af te geven of te beheren of om 
een gerelateerde vertrouwensdienst te 
verlenen.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Naar mening van de rapporteur kan de verlener van vertrouwensdiensten de integriteit van de 
door de gebruiker verstrekte informatie niet garanderen - hij kan alleen de verstrekte 
informatie beschermen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Recht van informatie en toegang voor de 

gebruiker van vertrouwensdiensten
Vertrouwensdiensten voorzien 
betrokkenen van informatie over het 
verzamelen, doorgeven en bewaren van 
hun gegevens, alsmede de middelen 
waarmee zij toegang tot hun gegevens 
kunnen krijgen uit hoofde van artikel 10 
van Richtlijn 95/46/EG.
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Samenwerking met 

gegevensbeschermingsautoriteiten
De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
artikel 13 bedoelde toezichthoudende 
organen samenwerken met de 
gegevensbeschermingsautoriteiten van de 
lidstaten, die zijn aangewezen 
overeenkomstig artikel 28 van Richtlijn 
95/46/EG om hen in staat te stellen te 
voldoen aan de nationale regels inzake 
gegevensbescherming die uit hoofde van 
Richtlijn 95/46/EG zijn vastgesteld.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 39
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handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de definitie van de in lid 2 bedoelde 
taken.

uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de definitie van de in lid 2 
bedoelde taken.

Motivering

De rapporteur acht het omwille van de duidelijkheid noodzakelijk de gedelegeerde 
handelingen van artikel 13, lid 5 te wijzigen in uitvoeringshandelingen.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, kan iedere verlener van 
vertrouwensdiensten het verslag van een 
door een erkend onafhankelijk orgaan 
uitgevoerde veiligheidsaudit indienen bij 
het toezichthoudende orgaan om te 
bevestigen dat passende 
veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 1, dient iedere verlener van 
vertrouwensdiensten na een incident het 
verslag van een door een erkend 
onafhankelijk orgaan uitgevoerde 
veiligheidsaudit in bij het 
toezichthoudende orgaan om te bevestigen 
dat passende veiligheidsmaatregelen zijn 
getroffen.

Motivering

De rapporteur is van mening dat een verlener van vertrouwensdiensten verplicht moet zijn om 
na een incident een veiligheidsaudit uit te voeren, zodat een herhaling van de fout kan worden 
vermeden.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Dit amendement volgt uit de wijziging van artikel 15, lid 1.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het toezichthoudende orgaan doet het 
Enisa en de Commissie eenmaal per jaar 
een samenvatting toekomen van 
inbreukmeldingen die zijn ontvangen van 
verleners van vertrouwensdiensten.

3. Het toezichthoudende orgaan van iedere 
lidstaat doet het Enisa eenmaal per jaar een 
samenvatting toekomen van 
inbreukmeldingen die zijn ontvangen van 
verleners van vertrouwensdiensten.

Motivering

De rapporteur vindt het niet nodig dat toezichthoudende organen verslag doen aan meer dan 
één contactpunt.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden jaarlijks 
onderworpen aan een audit door een 
erkend onafhankelijk orgaan om te 
bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de veiligheidsaudit in bij het 
toezichtsorgaan.

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden elke twee jaar 
op eigen kosten onderworpen aan een audit 
door een erkend onafhankelijk orgaan om 
te bevestigen dat zij en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden 
verleend, voldoen aan de eisen waarin deze 
verordening voorziet, en zij dienen het 
verslag van de veiligheidsaudit in bij het 
bevoegde toezichtsorgaan.

Motivering

De rapporteur vindt het niet noodzakelijk om elk jaar audits te laten uitvoeren, mits de 
gekwalificeerde vertrouwensdienst eerder heeft bewezen in overeenstemming met de 
verordening te handelen. Het gaat immers om een uitgebreide en kostbare maatregel.



AD\942897NL.doc 23/32 PE504.331v02-00

NL

Amendement 41
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 
dat de aanmelding is ingediend.

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 
dat de aanmelding is ingediend en dat zij 
wachten op een door het 
toezichthoudende orgaan af te geven 
bevestiging van overeenstemming met de 
vereisten.

Motivering

Naar mening van de rapporteur moet het om veiligheidsredenen duidelijk zijn of de 
dienstverlener reeds is goedgekeurd of nog steeds wacht op een bevestiging van 
overeenstemming met de vereisten.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtsorgaan geeft de 
gekwalificeerde status van de 
gekwalificeerde dienstverleners evenals 
van de door hem verleende diensten aan in 
de vertrouwenslijsten na een positieve 
evaluatie van de naleving, ten laatste een 
maand nadat de melding in 
overeenstemming met lid 1 heeft 
plaatsgevonden.

Het toezichtsorgaan geeft de 
gekwalificeerde status van de 
gekwalificeerde dienstverleners evenals 
van de door hem verleende diensten aan in 
de vertrouwenslijsten na een positieve 
evaluatie van de naleving, ten laatste 30 
dagen nadat de melding in 
overeenstemming met lid 1 heeft 
plaatsgevonden.

Motivering

Een maand is geen duidelijk afgebakend tijdsbestek, aangezien er een verschil van meer dan 
3 dagen kan zijn.
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Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verschaffen de Commissie 
onverwijld informatie over het orgaan dat 
verantwoordelijk is voor het opstellen, 
onderhouden en publiceren van nationale 
vertrouwenslijsten en gegevens over waar 
deze lijsten gepubliceerd zijn, over het 
certificaat dat gebruikt wordt om de 
vertrouwenslijsten te ondertekenen of 
verzegelen, en alle wijzigingen daaraan.

3. De lidstaten verschaffen de Commissie 
onverwijld informatie over het orgaan dat 
verantwoordelijk is voor het opstellen, 
onderhouden en publiceren van nationale 
vertrouwenslijsten en gegevens over waar 
deze lijsten gepubliceerd zijn, over het 
certificaat dat gebruikt wordt om de 
ondertekening of verzegeling van de 
vertrouwenslijsten te valideren, en alle 
wijzigingen daaraan.

Motivering

Er kan niet ondertekend worden met een certificaat of een verzegeling, alleen gevalideerd.

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de in lid 1 
bedoelde informatie.

Schrappen

Motivering

De rapporteur is van mening dat de bevoegdheid hiervoor bij het toezichthoudende orgaan 
moet berusten, en niet bij de Commissie.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een gekwalificeerde verlener 
van vertrouwensdiensten een 
gekwalificeerd certificaat afgeeft, moet hij 
met daartoe geschikte middelen en 
overeenkomstig de nationale wetgeving de 
identiteit en in voorkomend geval de 
specifieke attributen verifiëren van de 
natuurlijk persoon of de rechtspersoon aan 
wie een gekwalificeerd certificaat wordt
afgegeven.

1. Wanneer een gekwalificeerde verlener 
van vertrouwensdiensten een 
gekwalificeerd certificaat afgeeft, moet hij 
met daartoe geschikte middelen en 
overeenkomstig de nationale wetgeving de 
identiteit en in voorkomend geval de 
specifieke attributen verifiëren van de 
entiteit, de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon aan wie een gekwalificeerd 
certificaat wordt afgegeven.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) maken gebruik van betrouwbare 
systemen en producten die beschermd zijn 
tegen wijziging en die de technische 
veiligheid en betrouwbaarheid garanderen 
van de processen die zij ondersteunen;

(d) maken gebruik van betrouwbare 
systemen en producten die beschermd zijn 
tegen ongeoorloofde wijziging en die de 
technische veiligheid en betrouwbaarheid 
garanderen van de processen die zij 
ondersteunen;

Motivering

Systemen moeten in de loop der tijd gewijzigd worden om ze actueel te houden. Naar mening 
van de rapporteur moet dat dus mogelijk gemaakt worden.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) naleving van de onder letter (b) 
genoemde vereisten maakt het, zonder 
afbreuk te doen aan nationale 
identificatiesystemen, mogelijk een 
elektronische identificatie op afstand af te 
geven mits de fysieke aanwezigheid van 
tevoren wordt geverifieerd;
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Motivering

De rapporteur is van mening dat de lidstaten elektronische identificatiesystemen op basis van 
voorafgaande verificatie moeten kunnen afgeven. 

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) maken hun beleid inzake 
gegevensbescherming openbaar 
toegankelijk met vermelding van de 
gegevensbeschermingsautoriteit die voor 
het toezicht bevoegd is.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een elektronische handtekening met 
een veiligheidsniveau lager dan een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening vereist is, met name door een 
lidstaat voor toegang tot een onlinedienst 
aangeboden door een openbare instantie op 
grond van een toereikende beoordeling van 
de bij een dergelijke dienst betrokken 
risico's, worden alle elektronische 
handtekeningen die ten minste hetzelfde 
veiligheidsniveau hebben, erkend en 
aanvaard.

4. Als een elektronische handtekening met 
een veiligheidsniveau lager dan het voor 
een gekwalificeerde elektronische 
handtekening vastgestelde niveau vereist 
is, met name door een lidstaat voor toegang 
tot een onlinedienst aangeboden door een 
openbare instantie op grond van een 
toereikende beoordeling van de bij een 
dergelijke dienst betrokken risico's, worden 
alle elektronische handtekeningen die ten 
minste hetzelfde veiligheidsniveau hebben, 
erkend en aanvaard.

Motivering

Naar mening van de rapporteur moet het veiligheidsniveau door middel van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de artikelen 7 en 8 worden vastgesteld.
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Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten vereisen voor 
grensoverschrijdende toegang tot een 
onlinedienst die door een openbare 
instantie wordt aangeboden, geen 
elektronische handtekening van een hoger 
veiligheidsniveau dan een gekwalificeerde 
elektronische handtekening.

5. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie) 

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 51
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

Naar mening van de rapporteur moet zo'n belangrijke definitie niet tot stand komen door 
middel van gedelegeerde handelingen, maar in bijlage I behandeld worden.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als voor elektronische zegels een 
veiligheidsniveau lager dan een 
gekwalificeerd elektronisch zegel vereist 
is, met name door een lidstaat voor toegang 

4. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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tot een onlinedienst aangeboden door een 
openbare instantie op grond van een 
toereikende beoordeling van de aan een 
dergelijke dienst verbonden risico's, 
worden alle elektronische zegels met ten 
minste hetzelfde veiligheidsniveau 
aanvaard.

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten vereisen voor de toegang tot 
een door een overheidsinstantie 
aangeboden onlinedienst geen elektronisch 
zegel met een hoger veiligheidsniveau dan 
gekwalificeerde elektronische zegels.

5. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement 54
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

Motivering

De rapporteur is van mening dat dit onderwerp geregeld moet worden in de verordening en 
niet door middel van gedelegeerde handelingen. Het onderwerp moet behandeld worden in 
bijlage III.



AD\942897NL.doc 29/32 PE504.331v02-00

NL

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
opstellen voor normen inzake de 
veiligheidsniveaus van elektronische 
zegels. Wanneer een elektronisch zegel aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met het 
veiligheidsniveau dat overeenkomstig lid 6 
in een gedelegeerde handeling is 
vastgesteld. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. De Commissie 
maakt deze handelingen bekend in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

7. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienummers 
op voor normen inzake de vastgestelde 
veiligheidsniveaus van elektronische 
zegels. Wanneer een elektronisch zegel aan 
dergelijke normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er sprake is van 
overeenstemming met het in bijlage III 
vastgestelde veiligheidsniveau. De
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure. De 
Commissie maakt deze handelingen 
bekend in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Motivering

Dit lid wordt gewijzigd overeenkomstig de schrapping van lid 6.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt volgens 
de voorwaarden van dit artikel aan de 
Commissie toegekend.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt volgens 
de voorwaarden van dit artikel aan de 
Commissie toegekend.

2. De Commissie wordt voor een 
onbepaalde periode vanaf het in werking 
treden van de verordening gemachtigd om 
de in artikel 8, lid 3, artikel 13, lid 5,
artikel 15, lid 5, artikel 16, lid 5, artikel 18, 
lid 5, artikel 20, lid 6, artikel 21, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 2, artikel 27, 

2. De Commissie wordt voor een 
onbepaalde periode vanaf het in werking 
treden van de verordening gemachtigd om 
de in artikel 8 bis, lid 5, artikel 15, lid 5, 
artikel 16, 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, 
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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.

artikel 35, lid 3, en artikel 37, lid 3, 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen.

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 bis, lid 5, artikel 15, lid 5, 
artikel 16, 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 te 
allen tijde 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.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daar op hetzelfde 
moment van in kennis.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daar op hetzelfde 
moment van in kennis.

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 

5. Een overeenkomstig artikel 8 bis, lid 5,  
artikel 15, lid 5, artikel 16, 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.
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maanden verlengd.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – alinea 1 – letter b – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevoelige gegevens in de zin van artikel 8 
van Richtlijn 95/46/EG worden niet 
verwerkt.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – alinea 1 – letter b – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevoelige gegevens in de zin van artikel 8 
van Richtlijn 95/46/EG worden niet 
verwerkt.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – paragraaf 1 – letter b – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevoelige gegevens in de zin van artikel 8 
van Richtlijn 95/46/EG worden niet 
verwerkt.
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