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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden 
ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til 
unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0212),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 21, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0153/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1, 

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
tjekkiske Senat, det spanske parlament og det portugisiske parlament, om, at udkastet til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og til udtalelsen i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A8-0436/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT L 367 af 10.10.2018, s. 84.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om styrkelse af sikkerheden ved 
unionsborgeres identitetskort og ved 
opholdsdokumenter, der udstedes til 
unionsborgere og deres familiemedlemmer, 
som udøver deres ret til fri bevægelighed

om unionsborgeres identitetskort og 
opholdsdokumenter, der udstedes til 
unionsborgere og deres familiemedlemmer, 
som udøver deres ret til fri bevægelighed

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der er i øjeblikket betydelige 
forskelle på sikkerhedsniveauet ved de 
nationale identitetskort, som 
medlemsstaterne udsteder, og ved 
opholdsdokumenter for EU-borgere med 
bopæl i en anden medlemsstat og deres 
familiemedlemmer, og dette øger risikoen 
for forfalskning og dokumentfalsk og 
giver anledning til praktiske 
vanskeligheder for borgerne, når de 
ønsker at udøve deres ret til fri 
bevægelighed. Det fremgår af statistiske 
data fra det europæiske 
risikoanalysenetværk for svig, at der er 
sket en stigning i forekomsten af falske 
europæiske ID-kort.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 b) I sin meddelelse "Øge sikkerheden 
i en verden med mobilitet – forbedret 
informationsudveksling i forbindelse med 
terrorbekæmpelse og stærkere ydre 
grænser" understregede Kommissionen, 
at det er vigtigt med sikre rejse- og 
identitetsdokumenter, når det er 
nødvendigt på sikker vis at fastslå en 
persons identitet, og bebudede, at den vil 
fremlægge en handlingsplan til 
imødegåelse af svindel med 
rejsedokumenter. En forbedret tilgang vil 
være afhængig af solide systemer til at 
forhindre misbrug og de trusler mod den 
indre sikkerhed, der opstår som følge af 
brister i dokumentsikkerheden.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Tre fjerdedele af de falske 
dokumenter, der opdages ved de ydre 
grænser og i EU, er efterligninger af 
identitetsdokumenter udstedt af 
medlemsstaterne og lande, der er 
associeret med Schengenområdet. 
Nationale identitetskort med en lavere 
grad af sikkerhed er dem, der hyppigst 
viser sig at være forfalskede. Ifølge 
Frontex blev 40 682 falske EU-ID-kort og 
13 512 falske EU-opholdstilladelser (alle 
typer) afsløret og indberettet i det 
europæiske risikoanalysenetværk for svig 
(EDF-RAN) i perioden mellem 2013 og 
2018. I disse tal indgår afsløringer ved 
EU's ydre grænser og i forbindelse med 
sekundære bevægelser inden for 
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EU/Schengenområdet.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) For at hindre identitetstyveri bør 
medlemsstaterne sikre, at forfalskning og 
efterligning af identifikationsdokumenter 
og brug af sådanne forfalskede eller 
efterlignede dokumenter straffes på 
passende vis i deres nationale lovgivning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I handlingsplanen fra 2016 om 
dokumentsikkerhed blev det desuden 
bemærket, at opnåelse af ægte 
dokumenter på grundlag af falske 
"ophavsdokumenter" (fødsels-, vielses- og 
dødsattester) er markant stigende og 
fortsat udgør en af de største trusler i EU, 
da det er meget vanskeligt at afsløre.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 b) I denne forordning opfordres 
medlemsstaterne til med Kommissionens 
støtte at fortsætte arbejdet med at finde de 
bedste metoder til at gøre 
kildedokumenter mindre sårbare over for 
svig, navnlig på grundlag af Europols 
håndbog om afsløring af falske 
kildedokumenter.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Lagring af et ansigtsbillede og to 
fingeraftryk (herefter omtalt som 
"biometriske data") på 
identitetsdokumenter, således som det 
allerede er tilfældet med biometriske pas 
og opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, udgør en 
hensigtsmæssig kombination af pålidelig 
identifikation og autentificering med en 
reduceret risiko for svig med henblik på at 
øge sikkerheden omkring 
identitetsdokumenter. Endvidere fastslog 
Domstolen i sin Schwarz-dom fra 2013 
vedrørende biometriske pas, at 
"sammenlægningen af de to operationer 
med henblik på identificeringen af 
personer kan dog ikke a priori i sig selv 
anses for at medføre et mere betydeligt 
indgreb i de rettigheder, der er anerkendt 
i chartrets artikel 7 og 8, end hvis disse 
operationer blev betragtet hver for sig". 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Denne forordning foreskriver, at 
biometriske identifikatorer kun må 
indsamles af kvalificerede og behørigt 
bemyndigede medarbejdere fra de 
nationale myndigheder, der er ansvarlige 
for udstedelse af identitetskort eller 
opholdstilladelser.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Denne forordning bør ikke skabe 
retsligt grundlag for oprettelse af en 
database på nationalt plan, da dette 
fortsat henhører under medlemsstaternes 
enekompetence. Den bør heller ikke skabe 
et retsligt grundlag for oprettelse af en 
central database på EU-plan. Biometriske 
data, der indsamles med henblik på denne 
forordning, bør kun anvendes af 
kvalificerede og behørigt bemyndigede 
medarbejdere hos de kompetente 
nationale myndigheder og EU-agenturer 
til at kontrollere dokumentets ægthed og 
indehaverens identitet ved hjælp af direkte 
tilgængelige, sammenlignelige elementer, 
når forevisning af identitetskortet eller 
opholdsdokumentet er lovpligtig.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9d) Biometriske identifikatorer, der 
ligger uden for lagringsmediet, bør 
opbevares på en sikker måde og kun så 
længe, som det er nødvendigt for at 
udstede det nationale identitetskort eller 
opholdstilladelsen, og i intet tilfælde 
længere end én måned fra 
indsamlingsdatoen, og de bør slettes, så 
snart de er lagret på lagringsmediet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med henblik på denne forordning 
bør der tages hensyn til specifikationerne i 
dokument 9303 (syvende udgave, 2015) fra 
Den Internationale Organisation for Civil 

(10) Ved fastlæggelsen af supplerende 
tekniske specifikationer bør 
Kommissionen tage hensyn til 
specifikationerne i dokument 9303 



RR\1171575DA.docx 11/47 PE627.780v02-00

DA

Luftfart (ICAO) om maskinlæsbare 
rejsedokumenter, som sikrer global 
interoperabilitet, herunder for så vidt angår 
maskinlæsbarhed og anvendelse af visuel 
kontrol.

(syvende udgave, 2015) fra Den 
Internationale Organisation for Civil 
Luftfart (ICAO) om maskinlæsbare 
rejsedokumenter, som sikrer global 
interoperabilitet, herunder for så vidt angår 
maskinlæsbarhed og anvendelse af visuel 
kontrol.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Opfører en medlemsstat kategorien 
"køn" på et dokument, bør det ifølge 
ICAO-retningslinjerne indeholde 
valgmulighederne <F>, <M>, og <X>.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10 b) For at sikre ensartede betingelser 
for gennemførelsen af supplerende 
tekniske specifikationer bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/20111a.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 
16. februar 2011 om de generelle regler 
og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Proceduren for optagelse af 
fingeraftryk bør tage hensyn til børns 
særlige behov og anvendes i 
overensstemmelse med de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt 
i artikel 24 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og De Forenede 
Nationers konvention om barnets 
rettigheder.

(11) Proceduren for optagelse af 
fingeraftryk og et ansigtsbillede bør 
forfølge et strengt begrænset mål, tage 
hensyn til børns og sårbare personers 
særlige behov, foretages på en måde, som 
er tilpasset børn og tager hensyn til 
kønsaspektet, gennemføres af kvalificeret 
personale under Kommissionens og en 
tilsynsmyndigheds regelmæssige tilsyn og 
anvendes i overensstemmelse med de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt 
i artikel 24 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og De Forenede 
Nationers konvention om barnets 
rettigheder. Kvalificeret personale, der er 
ansvarligt for indsamlingen af 
biometriske identifikatorer, bør uddannes 
i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det er vigtigt at sikre værdigheden 
hos den person, som der indsamles 
biometriske oplysninger fra, gennem hele 
indsamlingsproceduren. Der bør derfor 
tages særlige hensyn til køn og til de 
særlige behov hos børn og sårbare 
personer.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Indførelse af minimumsstandarder (12) Indførelse af minimumsstandarder 
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for sikkerheden ved og udformningen af 
identitetskort bør gøre det muligt for 
medlemsstaterne at stole på ægtheden af de 
pågældende dokumenter, når EU-borgere 
udøver deres ret til fri bevægelighed. 
Muligheden for yderligere nationale 
elementer bevares, men det bør sikres, at 
de pågældende elementer ikke reducerer 
effektiviteten af de fælles 
sikkerhedselementer eller har en negativ 
indvirkning på identitetskortenes 
grænseoverskridende interoperabilitet, 
f.eks. muligheden for at identitetskort kan 
aflæses af maskiner, der anvendes af andre 
medlemsstater end de medlemsstater, der 
har udstedt kortene.

for sikkerheden ved og udformningen af 
identitetskort bør gøre det muligt for 
medlemsstaterne at stole på ægtheden af de 
pågældende dokumenter, når EU-borgere 
udøver deres ret til fri bevægelighed. I 
denne forordning fastsættes det, at 
identitetskort, som er udstedt af 
medlemsstater, anerkendes gensidigt som 
både identitets- og rejsedokumenter. 
Muligheden for yderligere nationale 
elementer bevares, men det bør sikres, at 
de pågældende elementer ikke reducerer 
effektiviteten af de fælles 
sikkerhedselementer eller har en negativ 
indvirkning på identitetskortenes 
grænseoverskridende interoperabilitet, 
f.eks. muligheden for at identitetskort kan 
aflæses af maskiner, der anvendes af andre 
medlemsstater end de medlemsstater, der 
har udstedt kortene.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Anvendelsen af hologrammer 
og/eller vandmærker gør det muligt at 
forhindre forfalskning af dokumentet og 
sikrer kontrol af et identitetskorts eller et 
opholdsdokuments ægthed og kan således 
bidrage til dataminimering.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) For at fremme anerkendelse 
mellem medlemsstaterne af de nationale 
identitetskorts sikkerhedselementer bør 
medlemsstaterne indbyrdes udveksle 
sådanne digitale certifikater, som kræves 
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for at autentificere, kontrollere og læse de 
oplysninger, som befinder sig på det sikre 
lagringsmedium. Formater, der anvendes 
til det sikre lagringsmedium, skal være 
interoperable, herunder med hensyn til 
automatiserede grænseovergange.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Gensidig anerkendelse af 
identitetsdokumenter er et væsentligt 
element i unionsborgernes mobilitet. I 
tilfælde af bortkomst, tyveri eller fornyelse 
anerkendes de midlertidige dokumenter, 
der udstedes af medlemsstaterne, ikke, og 
letter derfor ikke længere denne mobilitet. 
Derfor skal medlemsstaterne i samarbejde 
med Kommissionen arbejde hen imod en 
bedre anerkendelse af disse dokumenter.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Forordningen skal overholde de 
forpligtelser, der er fastsat i De Forenede 
Nationers konvention om handicappedes 
rettigheder, som alle medlemsstater og 
Unionen har ratificeret37. Derfor bør der 
tilskyndes til integrering af yderligere 
elementer, som gør identitetskortene mere 
tilgængelige og brugervenlige for 
handikappede, f.eks. synshandikappede.

(13) Medlemsstaterne bør i forbindelse 
med gennemførelsen af denne forordning 
navnlig overholde de forpligtelser, der er 
fastsat i artikel 25 og artikel 26 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og De 
Forenede Nationers konvention om 
handicappedes rettigheder, som alle 
medlemsstater og Unionen har ratificeret. 
Derfor bør der tilskyndes til integrering af 
yderligere elementer, som gør 
identitetskortene mere tilgængelige og 
brugervenlige for handikappede, f.eks. 
synshandikappede.
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__________________ __________________
37 EUT L 23 af 26.11.2009. 37 EUT L 23 af 26.11.2009.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Identitetskort og opholdskort, som 
er udstedt til unionsborgeres 
familiemedlemmer, og hvis 
sikkerhedsstandarder er utilstrækkelige, 
bør udfases under hensyntagen til såvel 
sikkerhedsrisikoen som omkostningerne 
for medlemsstaterne. Generelt bør en 
femårsperiode være tilstrækkelig til at 
finde den rette balance mellem den 
hyppighed, hvormed dokumenterne 
normalt udskiftes, og behovet for at 
afhjælpe den eksisterende sikkerhedsbrist i 
Den Europæiske Union. Af hensyn til 
sikkerheden er det dog nødvendigt med en 
toårsperiode for kort, som mangler 
væsentlige elementer, f.eks. 
maskinlæsbarhed.

(17) Identitetskort og opholdskort, som 
er udstedt til unionsborgeres 
familiemedlemmer, og hvis 
sikkerhedsstandarder er utilstrækkelige, 
bør udfases under hensyntagen til såvel 
sikkerhedsrisikoen som omkostningerne 
for medlemsstaterne. Generelt bør en 
otteårsperiode for ID-kort være 
tilstrækkelig til at finde den rette balance 
mellem den hyppighed, hvormed 
dokumenterne normalt udskiftes, og 
behovet for at afhjælpe den eksisterende 
sikkerhedsbrist i Den Europæiske Union. 
Af hensyn til sikkerheden er det dog 
nødvendigt med en kortere femårsperiode 
for kort, som mangler væsentlige 
elementer, f.eks. maskinlæsbarhed.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Med hensyn til de 
personoplysninger, der skal behandles i 
forbindelse med anvendelsen af 
nærværende forordning, er det Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger 
anvendelse og om ophævelse af direktiv 
95/46/EF (generel forordning om 

(18) Med hensyn til de 
personoplysninger, der skal behandles i 
forbindelse med anvendelsen af 
nærværende forordning, er det Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger 
anvendelse og om ophævelse af direktiv 
95/46/EF (generel forordning om 
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databeskyttelse)40 der finder anvendelse. 
Det er nødvendigt at udspecificere, hvilke 
beskyttelsesforanstaltninger der skal finde 
anvendelse på de behandlede 
personoplysninger. De registrerede bør 
udtrykkeligt gøres opmærksom på, at deres 
dokumenter indeholder et lagringsmedium 
med deres biometriske data, herunder at de 
er kontaktløst tilgængelige, og på ethvert 
tilfælde, hvor oplysningerne i deres 
identitetskort og opholdsdokumenter 
benyttes. Under alle omstændigheder bør 
de registrerede have adgang til de 
personoplysninger, der behandles i deres 
identitetskort og opholdsdokumenter, og 
mulighed for at få dem berigtiget.

databeskyttelse) der finder anvendelse. Det 
er nødvendigt at udspecificere, hvilke 
beskyttelsesforanstaltninger der skal finde 
anvendelse på de behandlede 
personoplysninger, og navnlig på 
følsomme oplysninger såsom biometriske 
identifikatorer. De registrerede bør 
udtrykkeligt gøres opmærksom på, at deres 
dokumenter indeholder et lagringsmedium 
med deres biometriske data, herunder at de 
er kontaktløst tilgængelige, og på ethvert 
tilfælde, hvor oplysningerne i deres 
identitetskort og opholdsdokumenter 
benyttes. Under alle omstændigheder bør 
de registrerede have adgang til de 
personoplysninger, der behandles i deres 
identitetskort og opholdsdokumenter, og 
mulighed for at få dem berigtiget. 
Lagringsmediet skal have et højt 
sikkerhedsniveau og beskytte de lagrede 
personoplysninger mod uautoriseret 
adgang.

__________________ __________________
40 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1. 40 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Medlemsstaterne bør være 
ansvarlige for en korrekt behandling af 
biometriske data, lige fra indsamling til 
integration af dataene i et 
lagringsmedium, der har et højt 
sikkerhedsniveau, i overensstemmelse 
med forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Når medlemsstaterne samarbejder 
med eksterne kontrahenter om en opgave, 
der vedrører identitetsdokumenter, bør de 
nøje overvåge kontrahentens aktiviteter 
med henblik på at sikre efterlevelse af alle 
bestemmelser i denne forordning, 
herunder navnlig med hensyn til 
sikkerhed, fortrolighed og databeskyttelse.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er nødvendigt at præcisere i 
denne forordning, hvad der er grundlaget 
for indsamling og opbevaring af data i 
identitetskorts og opholdsdokumenters 
lagringsmedium. Medlemsstater må, i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning eller EU-retten, til elektroniske 
tjenester eller andre formål med relation til 
identitetskortet eller opholdsdokumentet 
opbevare andre data i et lagringsmedium. 
Behandlingen af sådanne data, herunder 
indsamling af dem og deres 
anvendelsesformål, skal have hjemmel i 
national ret eller EU-retten. Alle nationale 
data børe være fysisk eller logisk adskilt 
fra de biometriske data, der er omhandlet i 
denne forordning.

(19) Det er nødvendigt at præcisere i 
denne forordning, hvad der er grundlaget 
for indsamling og opbevaring af data i 
identitetskorts og opholdsdokumenters 
lagringsmedium. Medlemsstater må, i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning eller EU-retten, til elektroniske 
tjenester eller andre formål med relation til 
identitetskortet eller opholdsdokumentet 
opbevare andre data i et lagringsmedium. 
Behandlingen af sådanne data, herunder 
indsamling af dem og deres 
anvendelsesformål, skal have hjemmel i 
national ret eller EU-retten. Alle nationale 
data børe være fysisk eller logisk adskilt 
fra de biometriske data, der er omhandlet i 
denne forordning. Når medlemsstaterne 
registrerer og lagrer supplerende data i 
henhold til deres nationale lovgivning 
eller EU-retten, bør de have foretaget en 
grundig konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse med fokus på behandling 
af særlige kategorier af 
personoplysninger. Medlemsstaterne bør 
udtrykkeligt, skriftligt og med en 
udtømmende liste underrette ansøgerne 
om alle de supplerende data, der lagres.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er nødvendigt at præcisere i 
denne forordning, hvad der er grundlaget 
for indsamling og opbevaring af data i 
identitetskorts og opholdsdokumenters 
lagringsmedium. Medlemsstater må, i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning eller EU-retten, til elektroniske 
tjenester eller andre formål med relation til 
identitetskortet eller opholdsdokumentet 
opbevare andre data i et lagringsmedium. 
Behandlingen af sådanne data, herunder 
indsamling af dem og deres 
anvendelsesformål, skal have hjemmel i 
national ret eller EU-retten. Alle nationale 
data børe være fysisk eller logisk adskilt 
fra de biometriske data, der er omhandlet i 
denne forordning.

(19) Det er nødvendigt at præcisere i 
denne forordning, hvad der er grundlaget 
for indsamling og opbevaring af data i 
identitetskorts og opholdsdokumenters 
lagringsmedium. Medlemsstater bør i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning eller EU-retten og under 
overholdelse af principperne om 
nødvendighed og proportionalitet til 
elektroniske tjenester eller andre formål 
med relation til identitetskortet eller 
opholdsdokumentet kun opbevare data, 
der er nødvendige for identifikation af 
indehaveren, på et lagringsmedium. 
Behandlingen af sådanne data, herunder 
indsamling af dem og deres 
anvendelsesformål, skal have hjemmel i 
national ret eller EU-retten. Alle nationale 
data børe være fysisk eller logisk adskilt 
fra de biometriske data, der er omhandlet i 
denne forordning.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Kommissionen bør aflægge rapport 
om gennemførelsen af denne forordning tre 
år efter dens anvendelsesdato, herunder om 
hvorvidt sikkerhedsniveauet er 
tilstrækkeligt. I henhold til punkt 22 og 23 i 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning41 bør Kommissionen foretage 
en evaluering af denne forordning på 
grundlag af de oplysninger, den indsamler 
gennem særlige overvågningsordninger 
med henblik på at vurdere den faktiske 
virkning af forordningen og behovet for 

(21) Kommissionen bør aflægge rapport 
om gennemførelsen af denne forordning 
henholdsvis tre og fem år efter dens 
anvendelsesdato, herunder om, hvorvidt 
sikkerhedsniveauet er tilstrækkeligt, om 
den potentielle indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder og om, 
hvorvidt gennemførelsen er i 
overensstemmelse med formålet med 
dataindsamlingen. I henhold til punkt 22 
og 23 i den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning bør Kommissionen, når 
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yderligere foranstaltninger. der er gået seks år fra datoen for denne 
forordnings anvendelse, foretage en første 
evaluering af denne forordning på grundlag 
af de oplysninger, den indsamler gennem 
særlige overvågningsordninger med 
henblik på at vurdere den faktiske virkning 
af forordningen og behovet for yderligere 
foranstaltninger, og foretage en yderligere 
evaluering med henblik på at tage hensyn 
til udfasningsperioden, når der er gået ti 
år fra datoen for denne forordnings 
anvendelse. Disse evalueringer bør 
navnlig fokusere på denne forordnings 
indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder, på effektiviteten og 
forbedringen af unionsborgernes 
mobilitet og på sikkerhedsniveauet.

__________________ __________________
41 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 
L 123 af 12.5.2016, s. 1-14).

41 Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning (EUT 
L 123 af 12.5.2016, s. 1-14).

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig retten til 
privatlivets fred og beskyttelse af 
forretningshemmeligheder, friheden til at 
drive virksomhed, ejendomsretten og 
adgangen til effektive retsmidler —

(23) Ved gennemførelsen af denne 
forordning bør medlemsstaterne overholde 
de grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig 
menneskelig værdighed, retten til 
personlig integritet, forbuddet mod 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling, retten til lighed for loven og 
forbuddet mod forskelsbehandling, børns 
rettigheder, ældres rettigheder, respekt for 
privatliv og familieliv, retten til beskyttelse 
af personoplysninger, retten til fri 
bevægelighed og adgang til effektive 
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retsmidler —

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder er blevet hørt.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse er blevet hørt i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 45/20011a og afgav 
udtalelse den ...
__________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 
18. december 2000 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning styrker de 
sikkerhedsstandarder, der gælder for 
identitetskort, som medlemsstaterne 
udsteder til deres statsborgere, og for 

Denne forordning styrker de 
sikkerhedsstandarder, der gælder for 
identitetskort, som medlemsstaterne 
udsteder til deres statsborgere, og for 
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opholdsdokumenter, som medlemsstaterne 
udsteder til unionsborgere og deres 
familiemedlemmer, som udøver deres ret 
til fri bevægelighed.

opholdsdokumenter, som medlemsstaterne 
udsteder til unionsborgere og deres 
familiemedlemmer for at lette deres 
mulighed for at udøve deres ret til fri 
bevægelighed inden for Unionen.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Nationale identitetskort, som 
medlemsstaterne udsteder til 
unionsborgere, skal anerkendes som 
sådanne af alle medlemsstater. Disse kort 
skal fungere som både identitets- og 
rejsedokumenter og anerkendes som 
sådanne af alle medlemsstater.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) De identitetskort, som 
medlemsstaterne udsteder, skal være 
udformet i ID-1-format og overholde 
minimumssikkerhedsstandarderne i 
ICAO-dokument 9303 (syvende udgave, 
2015).

1. Når medlemsstater udsteder 
identitetskort med en gyldighedsperiode på 
over tre måneder, skal de være udformet i 
ID-1-format, have et maskinlæsbart 
område (MRZ) og overholde de 
minimumsstandarder, som er fastsat i 
modellen i bilag I til nærværende 
forordning. Der fastsættes supplerende 
tekniske specifikationer i 
overensstemmelse med internationale 
standarder, herunder navnlig 
anbefalingerne fra Organisationen for 
International Civil Luftfart (ICAO).

Ændringsforslag 35

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

1a. Identitetskort skal udelukkende 
være fremstillet af polycarbonat eller en 
tilsvarende syntetisk polymer med en blå 
baggrundsfarve.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset punkt 1 er feltet "køn" 
ikke en minimumsstandard.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Identitetskortet skal indeholde den 
udstedende medlemsstats 
nationalitetsmærke, trykt med negativ 
skrift i et blåt rektangel omgivet af 12 gule 
stjerner.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Identitetskort skal indeholde et 
lagringsmedium, der har et højt 
sikkerhedsniveau og indeholder et 
ansigtsbillede af kortindehaveren og to 
fingeraftryk i interoperable formater.

3. Identitetskort skal indeholde et 
lagringsmedium, der har et højt 
sikkerhedsniveau, som indeholder et 
ansigtsbillede af indehaveren af kortet, der 
tages live af den relevante myndighed i 
medlemsstaten, og kan, såfremt en 
medlemsstat træffer afgørelse herom, 
også indeholde et udsnit af 
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karakteristikaene, navnlig detaljer eller 
mønstre, fra to fingeraftryk, som er taget 
fladt i interoperable formater, udelukkende 
med de formål, der er fastsat i artikel 10, 
stk. 3, i denne forordning.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Lagringsmediet skal have 
tilstrækkelig kapacitet og være i stand til 
at sikre dataenes integritet, ægthed og 
fortrolige karakter. De data, der 
opbevares, skal være kontaktløst 
tilgængelige og beskyttede, jf. 
Kommissionens gennemførelsesafgørelser 
vedtaget i henhold til artikel 2 i 
forordning (EF) nr. 1030/2002.

udgår

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Beslutter en medlemsstat at optage 
fingeraftryk, kan børn under 12 år 
undtages fra kravet om at afgive 
fingeraftryk.
Børn under seks år er under alle 
omstændigheder fritaget for kravet om at 
afgive fingeraftryk.
Personer, for hvem det er fysisk umuligt 
at afgive fingeraftryk, er fritaget for 
kravet om at afgive fingeraftryk.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Følgende personer er fritaget for 
kravet om at afgive fingeraftryk:

udgår

a) børn under 12 år
b) personer, hvis fingeraftryk det er 
fysisk umuligt at optage.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Lagringsmediet skal have 
tilstrækkelig kapacitet og være i stand til 
at sikre dataenes integritet, sikkerhed, 
ægthed og fortrolige karakter. De data, 
der opbevares, skal være tilgængelige i 
kontaktløs form og beskyttede, jf. 
Kommissionens gennemførelsesafgørelser 
vedtaget i henhold til artikel 2 i 
forordning (EF) nr. 1030/2002. 
Medlemsstaterne udveksler sådanne 
digitale certifikater med hinanden, som 
behøves for at autentificere, kontrollere 
og læse de oplysninger, som befinder sig 
på det sikre lagringsmedium. Formater, 
der anvendes til det sikre lagringsmedium, 
skal være interoperable, herunder med 
hensyn til automatiserede 
grænseovergange.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Medlemsstaterne kan angive de 
nærmere detaljer og oplysninger til 
national brug, der er påkrævede i medfør af 
deres nationale bestemmelser.

6. Når det er nødvendigt og står i 
rimeligt forhold til det mål, der skal nås, 
kan medlemsstaterne angive de nærmere 
detaljer og oplysninger til national brug, 
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der er påkrævede i medfør af deres 
nationale bestemmelser. 
Minimumssikkerhedsstandardernes 
effektivitet og den grænseoverskridende 
interoperabilitet for identitetskort må ikke 
mindskes som følge heraf.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Hvis en medlemsstat tilføjer 
nationale sikkerhedselementer i 
identitetskortene, må dette ikke begrænse 
identitetskortenes grænseoverskridende 
interoperabilitet og 
minimumssikkerhedsstandardernes 
effektivitet.

9. Hvis en medlemsstat tilføjer 
yderligere sikkerhedselementer i 
identitetskortene, må dette ikke begrænse 
identitetskortenes grænseoverskridende 
interoperabilitet og 
minimumssikkerhedsstandardernes 
effektivitet.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter til fastsættelse af 
de tekniske specifikationer, der er 
omhandlet i stk. 1, 1a og 2a, efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 12b.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Gyldighedsperioden for 
identitetskort er maksimalt ti år. Der kan 
fastsættes undtagelser for bestemte 

udgår
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aldersgrupper.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Gyldighedsperiode

1) Gyldighedsperioden for identitetskort 
er ti år.
2) Beslutter en medlemsstat at optage 
fingeraftryk, ophører gyldigheden af 
identitetskort udstedt til mindreårige, som 
ikke indeholder fingeraftryk, senest seks 
måneder efter at indehaveren har nået 
den alder, hvor der er krav om afgivelse af 
fingeraftryk. 
3) Gyldighedsperioden for identitetskort, 
som udstedes til mindreårige, kan være 
fem år.
4) Såfremt det midlertidigt ikke er muligt 
at optage fingeraftryk eller et 
ansigtsbillede, er identitetskortets 
gyldighedsperiode højst tre måneder.
5) Medlemsstaterne kan beslutte at 
fastsætte en gyldighedsperiode på over ti 
år for identitetskort, der udstedes til 
personer på over 75 år.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Identitetskort, som ikke opfylder kravene i 
artikel 3, ophører med at være gyldige, når 
de udløber, eller fem år efter den [the date 
of application of the Regulation], alt efter 
hvilken af disse datoer der er den tidligste. 

Identitetskort, som ikke opfylder kravene i 
artikel 3, ophører med at være gyldige, når 
de udløber, eller otte år efter den [the date 
of application of the Regulation], alt efter 
hvilken af disse datoer der er den tidligste. 
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Identitetskort, der ikke indeholder et 
maskinlæsbart område (MRZ), som 
opfylder kravene i del 3 i ICAO-dokument 
9303 (syvende udgave, 2015), ophører med 
at være gyldige, når de udløber, eller to år 
efter den [the date of application of this 
Regulation], alt efter hvilken af disse 
datoer der er den tidligste.

Identitetskort, der ikke indeholder et 
maskinlæsbart område (MRZ), som 
opfylder kravene i del 3 i ICAO-dokument 
9303 (syvende udgave, 2015), ophører med 
at være gyldige, når de udløber, eller fem 
år efter den [the date of application of this 
Regulation], alt efter hvilken af disse 
datoer der er den tidligste.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På opholdsdokumenter, som 
medlemsstaterne udsteder til 
unionsborgere, skal mindst angives:

Opholdsdokumenter, som medlemsstaterne 
udsteder til unionsborgere, er blå og skal 
som minimum – i samme rækkefølge som 
anført bilaget til denne forordning – 
indeholde mindst følgende:

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dokumenttitlen på den pågældende 
medlemsstats officielle sprog og mindst ét 
andet af EU-institutionernes officielle 
sprog

a) dokumenttitlen, "EU-borger", 
også oversat til på den pågældende 
medlemsstats officielle sprog (ét eller 
flere)

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tydelig angivelse af, at 
dokumentet udstedes i henhold til direktiv 
2004/38/EF

b) en tydelig anførsel af, at 
dokumentet udstedes i henhold til direktiv 
2004/38/EF
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Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) den udstedende medlemsstats 
nationalitetsmærke, trykt med negativ 
skrift i et blåt rektangel og omgivet af 12 
gule stjerner. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage en 
gennemførelsesretsakt til fastsættelse af 
de tekniske specifikationer.

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beslutter en medlemsstat at optage 
fingeraftryk, kan børn under 12 år 
undtages fra kravet om at afgive 
fingeraftryk. Børn under seks år er 
fritaget for kravet om at afgive 
fingeraftryk. Personer, for hvem det er 
fysisk umuligt at afgive fingeraftryk, er 
fritaget for kravet om at afgive 
fingeraftryk.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset direktiv 2004/38/CE skal 
nye opholdskort til familiemedlemmer til 
unionsborgere, der ikke er statsborgere i 
en medlemsstat, anerkendes som sådanne 
af alle medlemsstater. Disse kort skal 
fungere som både identitets- og 
rejsedokumenter og anerkendes som 
sådanne af alle medlemsstater.
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Indsamling af biometriske identifikatorer
1) De biometriske identifikatorer 
indsamles udelukkende af kvalificerede 
og behørigt bemyndigede medarbejdere, 
der er udpeget af de nationale 
myndigheder, som er ansvarlige for 
udstedelse af identitetskort eller 
opholdstilladelser, udelukkende med 
henblik på blive integreret i et 
lagringsmedium med et meget højt 
sikkerhedsniveau, jf. artikel 3, stk. 3.
2) Medlemsstaterne sikrer, at der 
forefindes passende og effektive 
procedurer for indsamling af biometriske 
identifikatorer, som overholder 
rettighederne og principperne i chartret 
om grundlæggende rettigheder, 
konventionen til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder og De Forenede 
Nationers konvention om barnets 
rettigheder.
3) Medlemsstaterne sikrer, at barnets tarv 
kommer i første række under hele 
indsamlingsproceduren. Med henblik 
herpå modtager det i stk. 1 omhandlede 
kvalificerede medarbejdere den relevante 
uddannelse i børnevenlig praksis i 
forbindelse med indsamling af 
biometriske identifikatorer.
4) For at undgå risikoen for forkert 
matchning skal alle match vedrørende 
børn under 14 år og personer over 75 år, 
der er foretaget med biometriske 
identifikatorer, som er taget mere end fem 
år før matchet, og som ikke bekræfter 
dokumentets ægthed eller indehaverens 
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identitet, gøres til genstand for en 
obligatorisk manuel kontrol af en 
fingeraftryksekspert.
5) Biometriske identifikatorer, der ligger 
uden for lagringsmediet, jf. artikel 3, 
stk. 3, skal opbevares på en meget sikker 
måde og kun så længe, som det er 
nødvendigt for at udstede det nationale 
identitetskort eller den nationale 
opholdstilladelse, og i intet tilfælde 
længere end en måned fra 
indsamlingsdatoen, og slettes og 
destrueres, så snart de er lagret på 
lagringsmediet.
6) Denne forordning bør ikke udgøre et 
retsligt grundlag for oprettelse af en 
central database på EU-plan eller 
nationalt plan.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 Artikel 10

Beskyttelse af personoplysninger Grundlæggende rettigheder og beskyttelse 
af personoplysninger

1) Uden at dette berører anvendelsen 
af forordning (EU) 2016/679, har en 
person, til hvem et identitetskort eller et 
rejsedokumentet er udstedt, ret til at 
kontrollere personoplysningerne i det 
pågældende dokument og til om fornødent 
at anmode om at få dem berigtiget eller 
slettet.

1a) Ved gennemførelsen af denne 
forordning overholder medlemsstaterne 
de grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.
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1b) Forordning (EU) 2016/679 finder 
anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i henhold til denne 
forordning.
1c) Ved indsamlingen af 
personoplysninger skal den ansvarlige 
myndighed give den pågældende person 
de oplysninger, som kræves i henhold til 
artikel 12, 13 og 14 i forordning (EU) 
2016/679, på den måde som det kræves i 
disse bestemmelser.
1d) Retten til indsigt, berigtigelse, 
supplering, sletning og begrænsning af 
behandlingen for de personer, hvis 
oplysninger er indeholdt i dokumenterne, 
udøves i overensstemmelse med kapitel III 
i forordning (EU) nr. 2016/679 over for 
den nationale myndighed, der er ansvarlig 
for udstedelsen af dokumenterne. 
Personer, til hvem et identitetskort eller et 
rejsedokumentet er udstedt, har ret til at 
kontrollere personoplysningerne i 
dokumentet og til om fornødent at 
anmode om, at ukorrekte oplysninger 
berigtiges eller slettes, og modtage et nyt 
dokument. Medlemsstaterne indfører 
særlige procedurer, som gør det lettere at 
udøve disse rettigheder.

2) Identitetskortet eller 
opholdsdokumentet må kun indeholde 
maskinlæsbare oplysninger i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller den udstedende medlemsstats 
nationale lovgivning.

2) Identitetskortet eller 
opholdsdokumentet må kun indeholde 
maskinlæsbare oplysninger i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller den udstedende medlemsstats 
nationale lovgivning.

3) Biometriske data, der indsamles og 
opbevares i et identitetskorts og et 
opholdsdokumenta lagringsmedium, må 
kun anvendes i overensstemmelse med EU-
ret og national ret til kontrol af:

3) Biometriske data, der opbevares i et 
identitetskorts og et opholdsdokuments 
lagringsmedium, må kun anvendes i 
overensstemmelse med EU-ret og national 
ret af behørigt bemyndigede medarbejdere 
fra kompetente nationale myndigheder og 
EU-agenturer og udelukkende til kontrol 
af:

a) identitetskortets eller 
opholdsdokumentets ægthed

a) identitetskortets eller 
opholdsdokumentets ægthed

b) indehaverens identitet ved hjælp af 
umiddelbart tilgængelige, sammenlignelige 

b) indehaverens identitet ved hjælp af 
umiddelbart tilgængelige, sammenlignelige 
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oplysninger, når forevisning af 
identitetskortet eller opholdsdokumentet er 
lovpligtig.

oplysninger, når forevisning af 
identitetskortet eller opholdsdokumentet er 
lovpligtig.

3a) Medlemsstaterne fører et register 
over de kompetente myndigheder, der har 
adgang til de biometriske data, der er 
lagret på den i artikel 3, stk. 3, 
omhandlede chip, og fremsender registret 
til Kommissionen, som fører et ajourført 
onlineregister og en gang om året 
offentliggør en samling af nationale 
registre.
3b) Indførelsen af 
sikkerhedsstandarder i identitetskort og 
opholdskort til familiemedlemmer, som 
ikke er statsborgere i en medlemsstat, må 
ikke medføre en urimelig forhøjelse af 
gebyrerne for EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Ansvar, sikkerhedsstandarder og tilsyn

1) Medlemsstaterne sikrer, at de kort og 
titler, de udsteder, er i overensstemmelse 
med sikkerhedsstandarderne, -formatet og 
-specifikationerne som beskrevet i 
artikel 3, 6 og 7.
2) Medlemsstaterne er ansvarlige for 
sikkerheden, integriteten, ægtheden og 
fortroligheden for så vidt angår de data, 
der indsamles og opbevares med henblik 
på denne forordning.
3) Medlemsstaterne samarbejder med 
Kommissionen om at integrere yderligere 
elementer, der gør identitetskortet mere 
tilgængeligt og brugervenligt for personer 
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med handicap.
4) Medlemsstaterne giver den 
tilsynsmyndighed, der er omhandlet i 
artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) 
2016/679, adgang til deres logfiler, og 
opretholder til enhver tid denne adgang til 
alle lokaler og anlæg, der anvendes til 
interoperabilitetsformål.
5) Medlemsstaterne er ansvarlige for 
eventuel manglende opfyldelse af disse 
forpligtelser. Enhver, som har lidt 
materiel eller immateriel skade som følge 
af en handling, der er uforenelig med 
denne forordning, har ret til erstatning 
for den forvoldte skade fra den 
udstedende medlemsstat.

Ændringsforslag 58

Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag: 63

Forslag til forordning
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b
Kildedokumenter og midlertidige 

identitetsdokumenter
1) Medlemsstaterne samarbejder med 
Kommissionen om at udveksle bedste 
praksis vedrørende de kildedokumenter, 
der anvendes, når der ansøges om et 
identitetsdokument, eller når et 
identitetskort skal fornyes.
2) Medlemsstaterne samarbejder med 
Kommissionen om de 
minimumssikkerhedselementer, der er 
nødvendige for den gensidige 
anerkendelse af midlertidige 
identitetsdokumenter, der udstedes i 
tilfælde af tyveri, bortkomst eller fornyelse 
af identitetsdokumenter, eller når det 
midlertidigt er umuligt at optage 
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fingeraftryk eller et ansigtsbillede.
3) Senest (EUT: to år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning) 
foreslår Kommissionen retningslinjer for 
kildedokumenter og fælles elementer til 
brug ved midlertidige dokumenter og 
forelægger Rådet og Europa-Parlamentet 
en rapport, hvori det vurderes, om det er 
nødvendigt at indføre fælles elementer for 
midlertidige dokumenter.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 12 måneder efter 
ikrafttrædelsen fastlægger Kommissionen 
et detaljeret program for overvågning af 
forordningens output, resultater og 
virkninger.

Senest 12 måneder efter ikrafttrædelsen 
fastlægger Kommissionen et detaljeret 
program for overvågning af forordningens 
output, resultater og virkninger, herunder 
dens virkninger for de grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Fire år efter forordningens 
anvendelsesdato aflægger Kommissionen 
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om gennemførelsen af den.

1) To år fra datoen for denne 
forordnings anvendelse og derefter hvert 
femte år aflægger Kommissionen rapport 
til Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om gennemførelsen af denne 
forordning, navnlig om dens forenelighed 
med de grundlæggende rettigheder, med 
de i artikel 10, stk. 3, omhandlede 
dataindsamlingsformål og med hensyn til, 
om sikkerhedsniveauet er passende. Fire 
år efter forordningens anvendelsesdato 
aflægger Kommissionen rapport til 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
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Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg om gennemførelsen af den.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Tidligst seks år efter forordningens 
anvendelsesdato evaluerer Kommissionen 
den og fremlægger en rapport om de 
vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg. Evalueringen foretages i 
overensstemmelse med Kommissionens 
retningslinjer for bedre regulering.

2) Henholdsvis seks og ti år efter 
forordningens anvendelsesdato evaluerer 
Kommissionen den og fremlægger en 
rapport om de vigtigste resultater, navnlig 
om dens indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder, på 
effektiviteten og forbedringen af 
unionsborgernes mobilitet og på 
sikkerhedsniveauet samt om den 
biometriske ideologis effektivitet med 
hensyn til at sikre rejsedokumenters 
sikkerhed, for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg. Evalueringen foretages i 
overensstemmelse med Kommissionens 
retningslinjer for bedre regulering.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Medlemsstaterne forlægger 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udarbejdelsen af 
rapporterne.

3) Medlemsstaterne og de relevante 
EU-agenturer forelægger Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
udarbejdelsen af rapporterne.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a 
Yderligere tekniske specifikationer

For i givet fald at sikre, at de 
identitetskort og opholdsdokumenter, der 
er omhandlet i artikel 1, opfylder 
fremtidige 
minimumssikkerhedsstandarder, som er 
vedtaget i henhold til Rådets forordning 
(EF) nr. 1030/2002 som gennemført ved 
Kommissionens afgørelse C(2002)3069, 
senest ændret ved Kommissionens 
afgørelse C(2013)6178, fastlægger 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter yderligere 
tekniske specifikationer vedrørende 
følgende:
a) yderligere sikkerhedselementer og -
krav, herunder bedre standarder til 
sikring mod efterligning og forfalskning
b) tekniske specifikationer for 
lagringsmediet for de biometriske data og 
deres sikkerhed, herunder forebyggelse af 
uautoriseret adgang og forenklet 
validering
c) krav til kvalitet og fælles tekniske 
standarder for ansigtsbilledet og 
fingeraftrykkene.
Disse gennemførelsesretsakter skal 
vedtages i overensstemmelse med den i 
artikel 12b omhandlede 
undersøgelsesprocedure. I henhold til 
proceduren i artikel 12b kan det udvalg, 
der er nedsat ved artikel 6 i forordning 
(EF) nr. 1683/95, beslutte, at de i denne 
artikel omhandlede specifikationer er 
hemmelige og ikke må offentliggøres. I så 
fald stilles de kun til rådighed for de 
kontaktpunkter, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1.
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12b
Udvalgsprocedure

1) Kommissionen bistås af det udvalg, der 
er nedsat ved artikel 6 i forordning (EF) 
nr. 1683/95. Dette udvalg er et udvalg som 
omhandlet i forordning (EU) 
nr. 182/2011.
2) Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag I (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG I
MODEL FOR NATIONALE IDENTITETSKORT*

FORSIDE
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Område I på forsiden af det maskinlæsbare officielle rejsedokument identificerer den 
udstedende stat eller organisation og dokumentet.
Oplysningerne anføres i standardrækkefølge i område II og III. Område II og III 
indeholder hver et felt, hvor der kan anføres valgfrie oplysninger. Det valgfrie felt i område 
II anvendes til personlige oplysninger og det valgfrie felt i område III til 
dokumentrelaterede oplysninger. Anvender en udstedende stat eller organisation ikke de 
valgfrie felter i område II og III, er det ikke nødvendigt at reservere plads til dem på 
rejsedokument 1.
Område IV indeholder indehaverens underskrift eller sædvanlige mærke. Den udstedende 
stat afgør, om en indehavers sædvanlige mærke kan godtages.
Område V indeholder det personlige identifikationselement/de personlige 
identifikationselementer, der skal omfatte et billede af indehaveren alene. Efter den 
udstedende stats eller organisations skøn kan navnefelterne i område II og indehaverens 
underskrift eller sædvanlige mærke i område IV dække område V, når blot det ikke hindrer 
genkendelsen af oplysningerne i nogen af de tre områder.
BAGSIDE

__________________
* Uddrag fra ICAO-dokument 9303, del 5 (syvende udgave, 2015).
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3.10.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG
 FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved 
unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og 
deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

For Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: Angelika Mlinar (ordfører)

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, følgende 
ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13 a) ID-1-formatet for nationale 
identitetskort og for opholdskort til 
familiemedlemmer af unionsborgere, som 
ikke er statsborgere i en medlemsstat, 
omfatter kategorien "køn" med 
valgmulighederne <F>, <M> eller <X> i 
overensstemmelse med ICAO-
retningslinjerne.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
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Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig retten til 
privatlivets fred og beskyttelse af 
forretningshemmeligheder, friheden til at 
drive virksomhed, ejendomsretten og 
adgangen til effektive retsmidler —

(23) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig retten til 
menneskelig værdighed, retten til respekt 
for menneskets integritet, forbuddet mod 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling, retten til lighed for loven og 
forbuddet mod forskelsbehandling, børns 
og ældres rettigheder, ligestilling mellem 
kønnene, retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger, retten til 
fri bevægelighed og adgangen til effektive 
retsmidler.

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Køn skal være en obligatorisk 
kategori med valgmulighederne <F>, 
<M> eller <X> i nationale identitetskort 
til unionsborgere. Medlemsstaterne 
bestemmer, hvem der kan komme i 
betragtning for valgmulighederne <F>, 
<M> eller <X> med fuldstændig 
overholdelse af principperne i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og de 
retningslinjer, der er udstukket i ICAO-
dokument 9303 (syvende udgave, 2015).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(1) De biometriske identifikatorer 
indsamles af kvalificerede og behørigt 
bemyndigede medarbejdere udpeget af de 
nationale myndigheder med ansvar for 
udstedelsen af identitetskort.

(1) De biometriske identifikatorer 
indsamles af kvalificerede og behørigt 
bemyndigede medarbejdere udpeget af de 
nationale myndigheder med ansvar for 
udstedelsen af identitetskort, idet der tages 
hensyn til kønsmæssige særtræk.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Hvis der opstår vanskeligheder i 
forbindelse med indsamlingen af 
biometriske identifikatorer, sørger 
medlemsstaterne for, at der er fastlagt 
passende procedurer, som sikrer den 
pågældende persons værdighed.

udgår

Begrundelse

Flyttet til kapitel fem.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) De biometriske identifikatorer 
foretages på en børnevenlig og 
kønssensitiv måde under overholdelse af 
principperne i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
FN's konvention om barnets rettigheder 
og FN's konvention om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk.1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) køn.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a 
Hvis der opstår vanskeligheder i 
forbindelse med indsamlingen af 
biometriske identifikatorer, sørger 
medlemsstaterne for, at der er fastlagt 
passende procedurer, som sikrer den 
pågældende persons værdighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 b
Proceduren for optagelse af fingeraftryk 
vil tage hensyn til børns særlige behov og 
anvendes i overensstemmelse med de 
beskyttelsesforanstaltninger, som er 
fastlagt i artikel 24 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og De 
Forenede Nationers konvention om 
barnets rettigheder.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 10 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 c
Ligeledes vil proceduren for optagelse af 
fingeraftryk og et ansigtsbillede være 
kønssensitiv i overensstemmelse med 
respekten for retten til privatlivets fred, 
som fastsat i chartrets artikel 7 og artikel 
8 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention. For at 
give de nationale myndigheder mulighed 
for så vidt muligt at indsamle biometriske 
data på en kønssensitiv måde, navnlig i 
tilfælde af ofre for kønsbaseret vold, vil 
der være tilstrækkeligt mange kvindelige 
medarbejdere med ansvar for udstedelse 
af identitetskort.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 12 måneder efter 
ikrafttrædelsen fastlægger Kommissionen 
et detaljeret program for overvågning af 
forordningens output, resultater og 
virkninger.

Senest 12 måneder efter ikrafttrædelsen 
fastlægger Kommissionen et detaljeret 
program for overvågning af forordningens 
output, resultater og virkninger, herunder 
dens virkninger for de grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Tidligst seks år efter forordningens 
anvendelsesdato evaluerer Kommissionen 
den og fremlægger en rapport om de 
vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg. Evalueringen foretages i 
overensstemmelse med Kommissionens 

(2) Tidligst seks år efter forordningens 
anvendelsesdato evaluerer Kommissionen 
den og fremlægger en rapport om de 
vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg. Evalueringen foretages i 
overensstemmelse med Kommissionens 
retningslinjer for bedre regulering, som 
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retningslinjer for bedre regulering. skal indeholde et kapitel, der undersøger 
virkningerne for de grundlæggende 
rettigheder.
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