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Amendement 17
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een meer geharmoniseerde 
benadering van digitale identificatie moet 
de risico’s en de kosten van de huidige 
versnippering vanwege uiteenlopende 
nationale oplossingen verkleinen en de 
eengemaakte markt versterken door 
burgers, andere ingezetenen krachtens 
nationaal recht en ondernemingen zich op 
een gemakkelijke en uniforme manier in de 
hele Unie online te laten identificeren. 
Iedereen moet veilig toegang kunnen 
hebben tot openbare en particuliere 
diensten en kunnen vertrouwen op een 
verbeterd ecosysteem voor 
vertrouwensdiensten en op geverifieerde 
identiteitsbewijzen en attesteringen van 
attributen, zoals een universitair diploma, 
die overal in de Unie wettelijk worden 
erkend en aanvaard. Het Europese kader 
voor een digitale identiteit beoogt een 
verschuiving van het gebruik van nationale 
digitale-identiteitsoplossingen naar de 
levering van elektronische attesteringen 
van attributen die op Europees niveau 
geldig zijn. Aanbieders van elektronische 
attesteringen van attributen moeten 
profiteren van duidelijke en uniforme 
regels en overheidsdiensten moeten kunnen 
vertrouwen op elektronische documenten 
in een bepaald formaat.

(4) Een meer geharmoniseerde 
benadering van digitale identificatie moet 
de risico’s en de kosten van de huidige 
versnippering vanwege uiteenlopende 
nationale oplossingen verkleinen en de 
eengemaakte markt versterken door 
burgers, andere ingezetenen krachtens 
nationaal recht en ondernemingen zich op 
een gemakkelijke en uniforme manier in de 
hele Unie online te laten identificeren. 
Iedereen moet veilig toegang kunnen 
hebben tot openbare en particuliere 
diensten en kunnen vertrouwen op een 
verbeterd ecosysteem voor 
vertrouwensdiensten en op geverifieerde 
identiteitsbewijzen en attesteringen van 
attributen, zoals een universitair diploma, 
die overal in de Unie wettelijk worden 
erkend en aanvaard. Gebruikers mogen 
voor hun toegang tot particuliere of 
publieke diensten echter niet worden 
verplicht een portemonnee voor digitale 
identificatie te gebruiken. Zo moet het 
bijvoorbeeld mogelijk blijven een digitale 
sleutelgenerator of identiteitskaartlezer te 
gebruiken. Het Europese kader voor een 
digitale identiteit beoogt een verschuiving 
van het gebruik van nationale digitale-
identiteitsoplossingen naar de levering van 
elektronische attesteringen van attributen 
die op Europees niveau geldig zijn. 
Aanbieders van elektronische attesteringen 
van attributen moeten profiteren van 
duidelijke en uniforme regels en 
overheidsdiensten moeten kunnen 
vertrouwen op elektronische documenten 
in een bepaald formaat.

Or. en
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Amendement 18
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Er moet worden verduidelijkt dat 
de erkenning van een elektronische 
attestering van attributen die in een 
lidstaat is gekwalificeerd, beperkt blijft tot 
een bevestiging van de feiten. De 
erkenning van een gekwalificeerde 
elektronische attestering van attributen in 
elke andere lidstaat bevestigt alleen de 
feitelijke omstandigheden in verband met 
het desbetreffende attribuut en heef 
aldaar dus geen rechtsgevolgen tenzij de 
geattesteerde attributen in 
overeenstemming zijn met het nationale 
recht van die lidstaat.

Or. en

Amendement 19
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Verordening (EU) 2016/67919 is 
van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening. Daarom moet deze 
verordening specifieke waarborgen 
bevatten om te voorkomen dat aanbieders 
van elektronische identificatiemiddelen en 
van elektronische attestering van attributen 
persoonsgegevens van andere diensten 
combineren met persoonsgegevens met 
betrekking tot de diensten die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

(6) Verordening (EU) 2016/67919 of in 
voorkomend geval Verordening 
(EU) 2018/1725 is van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens uit 
hoofde van deze verordening. Daarom 
moet deze verordening specifieke 
waarborgen bevatten om te voorkomen dat 
aanbieders van elektronische 
identificatiemiddelen en van elektronische 
attestering van attributen persoonsgegevens 
van andere diensten combineren met 
persoonsgegevens met betrekking tot de 
diensten die binnen het toepassingsgebied 
van deze verordening vallen. In deze 
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verordening moeten ook de beginselen 
van doelbinding, minimale 
gegevensverwerking en 
gegevensbescherming door ontwerp en 
door standaardinstellingen nader worden 
gespecificeerd voor de specifieke use cases 
die in deze verordening zijn vastgesteld. 
Deze specificaties mogen geen afbreuk 
doen aan de andere beginselen, 
voorschriften en verplichtingen die 
voortvloeien uit Verordening 
(EU) 2016/679.

_________________ _________________
19 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 20
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Verordening (EU) 2016/67919 is 
van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening. Daarom moet deze 
verordening specifieke waarborgen 
bevatten om te voorkomen dat aanbieders 
van elektronische identificatiemiddelen en 
van elektronische attestering van attributen 
persoonsgegevens van andere diensten 
combineren met persoonsgegevens met 
betrekking tot de diensten die binnen het 

(6) Verordening (EU) 2016/67919 is 
van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening. Daarom moet deze 
verordening specifieke waarborgen 
bevatten om te voorkomen dat aanbieders 
van elektronische identificatiemiddelen en 
van elektronische attestering van attributen 
persoonsgegevens van andere diensten 
combineren met persoonsgegevens met 
betrekking tot de diensten die binnen het 
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toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

toepassingsgebied van deze verordening 
vallen. In deze verordening moeten ook de 
beginselen van doelbinding, 
gegevensminimalisatie en 
gegevensbescherming door ontwerp en 
door standaardinstellingen nader worden 
gespecificeerd voor de specifieke use cases 
die in deze verordening zijn vastgesteld. 
Deze specificaties mogen geen afbreuk 
doen aan de andere beginselen, 
voorschriften en verplichtingen die 
voortvloeien uit Verordening 
(EU) 2016/679.

_________________ _________________
19 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 21
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Verordening (EU) 2016/67919 is 
van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening. Daarom moet deze 
verordening specifieke waarborgen 
bevatten om te voorkomen dat aanbieders 
van elektronische identificatiemiddelen en 
van elektronische attestering van attributen 
persoonsgegevens van andere diensten 
combineren met persoonsgegevens met 
betrekking tot de diensten die binnen het 

(6) Verordening (EU) 2016/67919 is 
van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening. Daarom moet deze 
verordening specifieke waarborgen 
bevatten om te voorkomen dat aanbieders 
van elektronische identificatiemiddelen en 
van elektronische attestering van attributen 
persoonsgegevens van andere diensten 
combineren met persoonsgegevens met 
betrekking tot de diensten die binnen het 



AM\1258162NL.docx 7/168 PE732.842v02-00

NL

toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

toepassingsgebied van deze verordening 
vallen. Gegevensbescherming door 
ontwerp en door standaardinstellingen, 
alsook gegevensminimalisatie, zoals 
bepaald in Verordening (EU) 2016/679, 
moeten leidende beginselen zijn bij het 
opzetten van deze Europese portemonnee 
voor digitale identiteit.

_________________ _________________
19 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 22
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om naleving binnen het Unierecht, 
of binnen het met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht te 
waarborgen, moeten dienstverleners de 
lidstaten in kennis stellen van hun intentie 
om gebruik te maken van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit. Op 
die manier kunnen de lidstaten gebruikers 
tegen fraude beschermen, onrechtmatig 
gebruik van identiteitsgegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
voorkomen, en waarborgen dat de 
verwerking van gevoelige gegevens, zoals 
gezondheidsgegevens, door vertrouwende 
partijen kan worden geverifieerd 
overeenkomstig het Unierecht of het 

(8) Om naleving van het Unierecht of 
het nationale recht te waarborgen, moeten 
dienstverleners zich in de lidstaten laten 
registreren alvorens gebruik te kunnen 
maken van de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon moet een klacht kunnen 
indienen in geval van twijfel met 
betrekking tot het gebruik door een 
vertrouwende partij van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit. Op 
die manier kunnen de lidstaten gebruikers 
tegen fraude beschermen, onrechtmatig 
gebruik van identiteitsgegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
voorkomen, en waarborgen dat de 
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nationale recht. verwerking van gevoelige gegevens, zoals 
gezondheidsgegevens, door vertrouwende 
partijen kan worden geverifieerd 
overeenkomstig het Unierecht of het 
nationale recht. Om de 
registratieprocedure te vergemakkelijken, 
moet het na een succesvolle registratie 
voor het gebruik van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
mogelijk zijn om registraties voor 
soortgelijk gebruik versneld te verwerken.

Or. en

Motivering

De gevoelige aard van de in de portemonnee opgeslagen gegevens rechtvaardigt een hoge 
mate van bescherming tegen buitensporige verzoeken om persoonsgegevens of tegen het 
misbruik van persoonsgegevens. Om onrechtmatig gebruik of misbruik van persoonsgegevens 
daadwerkelijk te voorkomen en gebruikers te beschermen tegen fraude, mogen vertrouwende 
partijen gegevens uit de portemonnee alleen gebruiken als zij bij de lidstaten zijn 
geregistreerd.

Amendement 23
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om naleving binnen het Unierecht, 
of binnen het met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht te 
waarborgen, moeten dienstverleners de 
lidstaten in kennis stellen van hun intentie 
om gebruik te maken van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit. Op 
die manier kunnen de lidstaten gebruikers 
tegen fraude beschermen, onrechtmatig 
gebruik van identiteitsgegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
voorkomen, en waarborgen dat de 
verwerking van gevoelige gegevens, zoals 
gezondheidsgegevens, door vertrouwende 
partijen kan worden geverifieerd 
overeenkomstig het Unierecht of het 

(8) Om naleving binnen het Unierecht, 
of binnen het met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht te 
waarborgen, moeten dienstverleners de 
lidstaten in kennis stellen van hun intentie 
om gebruik te maken van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit. Op 
die manier kunnen de lidstaten gebruikers 
tegen fraude beschermen, onrechtmatig 
gebruik van identiteitsgegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
voorkomen, en waarborgen dat de 
verwerking van gevoelige gegevens, zoals 
gezondheidsgegevens, door vertrouwende 
partijen kan worden geverifieerd 
overeenkomstig het Unierecht of het 
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nationale recht. nationale recht. Lidstaten moeten het 
onrechtmatige gebruik van identiteiten 
voorkomen en ervoor zorgen dat de 
vertrouwende partijen alleen gegevens 
vragen die strikt noodzakelijk zijn voor 
het verlenen van de betreffende dienst.

Or. en

Amendement 24
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om naleving binnen het Unierecht, 
of binnen het met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht te 
waarborgen, moeten dienstverleners de 
lidstaten in kennis stellen van hun intentie 
om gebruik te maken van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit. Op 
die manier kunnen de lidstaten gebruikers 
tegen fraude beschermen, onrechtmatig 
gebruik van identiteitsgegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
voorkomen, en waarborgen dat de 
verwerking van gevoelige gegevens, zoals 
gezondheidsgegevens, door vertrouwende 
partijen kan worden geverifieerd 
overeenkomstig het Unierecht of het 
nationale recht.

(8) Om naleving binnen het Unierecht, 
of binnen het met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht te 
waarborgen, moeten dienstverleners de 
lidstaten in kennis stellen van hun intentie 
om gebruik te maken van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit. Op 
die manier kunnen de lidstaten gebruikers 
tegen fraude beschermen, onrechtmatig 
gebruik van identiteitsgegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
voorkomen.

Or. en

Motivering

Verwijzing naar de verifiëring van gevoelige gegevens in overeenstemming met de wet is 
onnodig. Dit valt reeds onder het begrip “voorkoming van onrechtmatig gebruik” en zou 
anders tot verwarring kunnen leiden.

Amendement 25
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Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om naleving binnen het Unierecht, 
of binnen het met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht te 
waarborgen, moeten dienstverleners de 
lidstaten in kennis stellen van hun intentie 
om gebruik te maken van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit. Op 
die manier kunnen de lidstaten gebruikers 
tegen fraude beschermen, onrechtmatig 
gebruik van identiteitsgegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
voorkomen, en waarborgen dat de 
verwerking van gevoelige gegevens, zoals 
gezondheidsgegevens, door vertrouwende 
partijen kan worden geverifieerd 
overeenkomstig het Unierecht of het 
nationale recht.

(8) Om naleving binnen het Unierecht, 
of binnen het met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht te 
waarborgen, moeten dienstverleners de 
toezichthoudende instanties voor 
gegevensbescherming van de lidstaten in 
kennis stellen van hun intentie om gebruik 
te maken van de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit. Op die manier 
kunnen de autoriteiten voor 
gegevensbescherming gebruikers tegen 
fraude beschermen en onrechtmatig 
gebruik van identiteitsgegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
voorkomen.

Or. en

Amendement 26
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Alle Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten gebruikers in 
staat stellen om zich online en offline 
grensoverschrijdend te identificeren en te 
authenticeren om toegang tot een breed 
scala openbare en particuliere diensten te 
krijgen. Onverminderd de prerogatieven 
van de lidstaten betreffende de identificatie 
van hun onderdanen en ingezetenen, 
kunnen deze portemonnees ook 
tegemoetkomen aan de institutionele 
behoeften van overheidsinstanties, 

(9) Alle Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten gebruikers in 
staat stellen om zich online en offline 
grensoverschrijdend te identificeren en te 
authenticeren om toegang tot een breed 
scala openbare en particuliere diensten te 
krijgen. Onverminderd de prerogatieven 
van de lidstaten betreffende de identificatie 
van hun onderdanen en ingezetenen, 
kunnen deze portemonnees ook 
tegemoetkomen aan de institutionele 
behoeften van overheidsinstanties, 
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internationale organisaties en de 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie. Offlinegebruik is van belang in veel 
sectoren, zoals de gezondheidssector waar 
diensten vaak via persoonlijke interactie 
worden verleend, en waar e-recepten op 
QR-codes of soortgelijke technologieën 
moeten kunnen vertrouwen om de 
authenticiteit te verifiëren. Wegens de 
“hoge” mate van zekerheid moeten de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit kunnen gebruikmaken van het 
potentieel van onvervalsbare oplossingen, 
zoals beveiligde elementen, ter naleving 
van de beveiligingsvoorschriften krachtens 
deze verordening. Met de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
moeten gebruikers ook in de hele EU 
aanvaarde gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen en zegels kunnen 
aanmaken en gebruiken. Met het oog op 
vereenvoudiging en kostenbesparingen 
voor personen en bedrijven in de hele EU, 
onder meer door de mogelijkheid van 
vertegenwoordigingsbevoegdheden en e-
mandaten, moeten de lidstaten 
gemeenschappelijke normen gebruiken 
wanneer zij Europese portemonnees voor 
digitale identiteit uitgeven zodat naadloze 
interoperabiliteit en een hoog 
beveiligingsniveau worden gewaarborgd. 
Alleen de bevoegde instanties van de 
lidstaten kunnen een hoge mate van 
vertrouwen bieden bij de vaststelling van 
de identiteit van een persoon en aldus 
uitmaken of de persoon die stelt een 
bepaalde identiteit te hebben, 
daadwerkelijk is wie de persoon zegt dat 
hij of zij is. Daarom moeten de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
gebruikmaken van de wettelijke identiteit 
van burgers, andere ingezetenen of 
rechtspersonen. Het vertrouwen in de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit zou nog hoger worden als de 
uitgevende partijen verplicht zijn passende 
technische en organisatorische maatregelen 
te treffen om een beveiligingsniveau te 
waarborgen dat in overeenstemming is met 

internationale organisaties en de 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie. Offlinegebruik is van belang in veel 
sectoren, zoals de gezondheidssector waar 
diensten vaak via persoonlijke interactie 
worden verleend, en waar e-recepten op 
QR-codes of soortgelijke technologieën 
moeten kunnen vertrouwen om de 
authenticiteit te verifiëren. De gebruikers 
moeten toegang hebben tot een 
eenvoudige interface die hen in staat stelt 
een overzicht te krijgen van hun huidige 
en eerdere toestemming voor het delen 
van persoonsgegevens of elektronische 
attestering van attributen, en de 
mogelijkheid hebben hun toestemming in 
te trekken. Wegens de “hoge” mate van 
zekerheid moeten de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
kunnen gebruikmaken van het potentieel 
van onvervalsbare oplossingen, zoals 
beveiligde elementen, ter naleving van de 
beveiligingsvoorschriften krachtens deze 
verordening. Met de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
moeten gebruikers ook in de hele EU 
aanvaarde gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen en zegels kunnen 
aanmaken en gebruiken. Met het oog op 
vereenvoudiging en kostenbesparingen 
voor personen en bedrijven in de hele EU, 
onder meer door de mogelijkheid van 
vertegenwoordigingsbevoegdheden en e-
mandaten, moeten de lidstaten 
gemeenschappelijke normen gebruiken 
wanneer zij Europese portemonnees voor 
digitale identiteit uitgeven zodat naadloze 
interoperabiliteit en een hoog 
beveiligingsniveau worden gewaarborgd. 
Alleen de bevoegde instanties van de 
lidstaten kunnen een hoge mate van 
vertrouwen bieden bij de vaststelling van 
de identiteit van een persoon en aldus 
uitmaken of de persoon die stelt een 
bepaalde identiteit te hebben, 
daadwerkelijk is wie de persoon zegt dat 
hij of zij is. Daarom moeten de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
gebruikmaken van de wettelijke identiteit 
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de risico’s voor de rechten en vrijheden 
van natuurlijke personen, conform 
Verordening (EU) 2016/679.

van burgers, andere ingezetenen of 
rechtspersonen. Het vertrouwen in de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit zou nog hoger worden als de 
uitgevende partijen verplicht zijn passende 
technische en organisatorische maatregelen 
te treffen om een beveiligingsniveau te 
waarborgen dat in overeenstemming is met 
de risico’s voor de rechten en vrijheden 
van natuurlijke personen, conform 
Verordening (EU) 2016/679.

Or. en

Motivering

De digitale portemonnee moet een eenvoudige interface bevatten waar gebruikers een 
overzicht moeten krijgen van alle gegevens en attributen die zij hebben gedeeld met 
vertrouwende partijen en waar zij de mogelijkheid moeten hebben om de toegang tot deze 
gegevens te herroepen.

Amendement 27
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Alle Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten gebruikers in 
staat stellen om zich online en offline 
grensoverschrijdend te identificeren en te 
authenticeren om toegang tot een breed 
scala openbare en particuliere diensten te 
krijgen. Onverminderd de prerogatieven 
van de lidstaten betreffende de identificatie 
van hun onderdanen en ingezetenen, 
kunnen deze portemonnees ook 
tegemoetkomen aan de institutionele 
behoeften van overheidsinstanties, 
internationale organisaties en de 
instellingen, organen of instanties van de 
Unie. Offlinegebruik is van belang in veel 
sectoren, zoals de gezondheidssector waar 
diensten vaak via persoonlijke interactie 
worden verleend, en waar e-recepten op 

(9) Alle Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten gebruikers in 
staat stellen om zich online en offline 
grensoverschrijdend te identificeren en te 
authenticeren om toegang tot een breed 
scala openbare diensten en particuliere 
diensten te krijgen, indien de verifiëring 
van bepaalde attributen wettelijk vereist 
is. Onverminderd de prerogatieven van de 
lidstaten betreffende de identificatie van 
hun onderdanen en ingezetenen, kunnen 
deze portemonnees ook tegemoetkomen 
aan de institutionele behoeften van 
overheidsinstanties, internationale 
organisaties en de instellingen, organen of 
instanties van de Unie. Offlinegebruik is 
van belang in veel sectoren, zoals de 
gezondheidssector waar diensten vaak via 
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QR-codes of soortgelijke technologieën 
moeten kunnen vertrouwen om de 
authenticiteit te verifiëren. Wegens de 
“hoge” mate van zekerheid moeten de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit kunnen gebruikmaken van het 
potentieel van onvervalsbare oplossingen, 
zoals beveiligde elementen, ter naleving 
van de beveiligingsvoorschriften krachtens 
deze verordening. Met de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
moeten gebruikers ook in de hele EU 
aanvaarde gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen en zegels kunnen 
aanmaken en gebruiken. Met het oog op 
vereenvoudiging en kostenbesparingen 
voor personen en bedrijven in de hele EU, 
onder meer door de mogelijkheid van 
vertegenwoordigingsbevoegdheden en e-
mandaten, moeten de lidstaten 
gemeenschappelijke normen gebruiken 
wanneer zij Europese portemonnees voor 
digitale identiteit uitgeven zodat naadloze 
interoperabiliteit en een hoog 
beveiligingsniveau worden gewaarborgd. 
Alleen de bevoegde instanties van de 
lidstaten kunnen een hoge mate van 
vertrouwen bieden bij de vaststelling van 
de identiteit van een persoon en aldus 
uitmaken of de persoon die stelt een 
bepaalde identiteit te hebben, 
daadwerkelijk is wie de persoon zegt dat 
hij of zij is. Daarom moeten de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
gebruikmaken van de wettelijke identiteit 
van burgers, andere ingezetenen of 
rechtspersonen. Het vertrouwen in de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit zou nog hoger worden als de 
uitgevende partijen verplicht zijn passende 
technische en organisatorische maatregelen 
te treffen om een beveiligingsniveau te 
waarborgen dat in overeenstemming is met 
de risico’s voor de rechten en vrijheden 
van natuurlijke personen, conform 
Verordening (EU) 2016/679.

persoonlijke interactie worden verleend, en 
waar e-recepten op QR-codes of 
soortgelijke technologieën moeten kunnen 
vertrouwen om de authenticiteit te 
verifiëren. Wegens de “hoge” mate van 
zekerheid moeten de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
kunnen gebruikmaken van het potentieel 
van onvervalsbare technologie zoals 
beveiligde elementen, ter naleving van de 
beveiligings- en integriteitsvoorschriften 
krachtens deze verordening. Met de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit moeten gebruikers ook in de hele 
EU aanvaarde gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen en zegels 
kunnen aanmaken en gebruiken. Met het 
oog op vereenvoudiging en 
kostenbesparingen voor personen en 
bedrijven in de hele EU, onder meer door 
de mogelijkheid van 
vertegenwoordigingsbevoegdheden en e-
mandaten, moeten de lidstaten 
gemeenschappelijke normen gebruiken 
wanneer zij Europese portemonnees voor 
digitale identiteit uitgeven zodat naadloze 
interoperabiliteit en een hoog 
beveiligingsniveau worden gewaarborgd. 
Alleen de bevoegde instanties van de 
lidstaten kunnen een hoge mate van 
vertrouwen bieden bij de vaststelling van 
de identiteit van een persoon en aldus 
uitmaken of de persoon die stelt een 
bepaalde identiteit te hebben, 
daadwerkelijk is wie de persoon zegt dat 
hij of zij is. Daarom moeten de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit in 
bepaalde use cases gebruikmaken van de 
wettelijke identiteit van burgers, andere 
ingezetenen of rechtspersonen. Het 
vertrouwen in de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit zou nog hoger 
worden als de uitgevende partijen verplicht 
zijn passende technische en 
organisatorische maatregelen te treffen om 
een beveiligingsniveau te waarborgen dat 
in overeenstemming is met de risico’s voor 
de rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen, conform Verordening (EU) 
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2016/679.

Or. en

Amendement 28
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) De Europese portemonnee voor 
digitale identiteit moet zodanig worden 
ontwikkeld dat een hoog 
beveiligingsniveau gewaarborgd is, met 
inbegrip van de encryptie van inhoud. Met 
de portemonnee moeten gebruikers ook 
hun transactiegeschiedenis kunnen 
raadplegen, de gegevens van de 
portemonnee kunnen exporteren, de 
toegang op een ander apparaat kunnen 
herstellen en wanneer zich een schending 
van de beveiliging voordoet toegang tot de 
portemonnee kunnen blokkeren zodat 
opschorting, herroeping of intrekking van 
de gegevens mogelijk zijn, en moeten zij 
de mogelijkheid krijgen om contact op te 
nemen met de klantenservice van de 
uitgever van de portemonnee.

Or. en

Amendement 29
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter) Een van de doelstellingen van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit moet zijn de burgers beter in 
staat te stellen zelf te kiezen welke 
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gegevens zij delen, de hoeveelheid 
gedeelde gegevens voor de dienst die zij 
willen gebruiken tot een minimum te 
beperken en de gedeelde gegevens beter te 
beheren en te controleren.

Or. en

Amendement 30
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op een hoog niveau 
van beveiliging en betrouwbaarheid 
worden in deze verordening de vereisten 
voor de Europese portemonnees voor 
digitale identiteit vastgesteld. De 
overeenstemming van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit met 
die vereisten moet worden gecertificeerd 
door vanwege de lidstaten aangewezen 
geaccrediteerde openbare of private 
organen. Het gebruik van een 
certificeringsregeling op basis van met de 
lidstaten overeengekomen beschikbare 
gemeenschappelijke normen moet een 
hoog niveau van vertrouwen en 
interoperabiliteit waarborgen. Certificering 
moet met name steunen op de 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2019/88120 vastgestelde relevante 
Europese 
cyberbeveiligingscertificeringsregelingen. 
Die certificering moet de certificering 
inzake de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet laten.

(10) Met het oog op een hoog niveau 
van beveiliging en betrouwbaarheid 
worden in deze verordening de vereisten 
voor de Europese portemonnees voor 
digitale identiteit vastgesteld. De 
overeenstemming van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit met 
die vereisten moet worden gecertificeerd 
door vanwege de lidstaten aangewezen 
geaccrediteerde openbare of private 
organen. Het gebruik van een 
certificeringsregeling op basis van met de 
lidstaten overeengekomen beschikbare 
gemeenschappelijke normen moet een 
hoog niveau van vertrouwen, 
interoperabiliteit en gegevensbescherming 
waarborgen. Certificering moet met name 
steunen op de overeenkomstig Verordening 
(EU) 2019/88120 vastgestelde relevante 
Europese 
cyberbeveiligingscertificeringsregelingen. 
Die certificering moet de certificering 
inzake de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet laten.

_________________ _________________
20 Verordening (EU) 2019/881 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap 
van de Europese Unie voor 

20 Verordening (EU) 2019/881 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap 
van de Europese Unie voor 
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cyberbeveiliging), en inzake de 
certificering van de cyberbeveiliging van 
informatie- en communicatietechnologie en 
tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 526/2013 (de 
cyberbeveiligingsverordening) (PB L 151 
van 7.6.2019, blz. 15).

cyberbeveiliging), en inzake de 
certificering van de cyberbeveiliging van 
informatie- en communicatietechnologie en 
tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 526/2013 (de 
cyberbeveiligingsverordening) (PB L 151 
van 7.6.2019, blz. 15).

Or. en

Amendement 31
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op een hoog niveau 
van beveiliging en betrouwbaarheid 
worden in deze verordening de vereisten 
voor de Europese portemonnees voor 
digitale identiteit vastgesteld. De 
overeenstemming van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit met 
die vereisten moet worden gecertificeerd 
door vanwege de lidstaten aangewezen 
geaccrediteerde openbare of private 
organen. Het gebruik van een 
certificeringsregeling op basis van met de 
lidstaten overeengekomen beschikbare 
gemeenschappelijke normen moet een 
hoog niveau van vertrouwen en 
interoperabiliteit waarborgen. Certificering 
moet met name steunen op de 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2019/88120 vastgestelde relevante 
Europese 
cyberbeveiligingscertificeringsregelingen. 
Die certificering moet de certificering 
inzake de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet laten.

(10) Met het oog op een hoog niveau 
van beveiliging en betrouwbaarheid 
worden in deze verordening de vereisten 
voor de Europese portemonnees voor 
digitale identiteit vastgesteld. De 
overeenstemming van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit met 
die vereisten moet worden gecertificeerd 
door vanwege de lidstaten aangewezen 
geaccrediteerde openbare of private 
organen. Het gebruik van een 
certificeringsregeling op basis van de 
modernste technologie en met de lidstaten 
overeengekomen gemeenschappelijke 
normen moet een hoog niveau van 
vertrouwen en interoperabiliteit 
waarborgen. Certificering moet met name 
steunen op de overeenkomstig Verordening 
(EU) 2019/88120 vastgestelde relevante 
Europese 
cyberbeveiligingscertificeringsregelingen. 
Die certificering moet de certificering 
inzake de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet laten.

_________________ _________________
20 Verordening (EU) 2019/881 van het 
Europees Parlement en de Raad van 

20 Verordening (EU) 2019/881 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap 
van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging), en inzake de 
certificering van de cyberbeveiliging van 
informatie- en communicatietechnologie en 
tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 526/2013 (de 
cyberbeveiligingsverordening) (PB L 151 
van 7.6.2019, blz. 15).

17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap 
van de Europese Unie voor 
cyberbeveiliging), en inzake de 
certificering van de cyberbeveiliging van 
informatie- en communicatietechnologie en 
tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 526/2013 (de 
cyberbeveiligingsverordening) (PB L 151 
van 7.6.2019, blz. 15).

Or. en

Amendement 32
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten het hoogste 
beveiligingsniveau voor de voor 
authenticatie gebruikte persoonsgegevens 
waarborgen, ongeacht of die gegevens 
lokaal of in de cloud worden opgeslagen, 
met inachtneming van de verschillende 
risiconiveaus. Het gebruik van 
biometrische gegevens voor authenticatie 
is een van de identificatiemethoden die een 
hoog niveau van betrouwbaarheid bieden, 
met name in combinatie met andere 
authenticatie-elementen. Omdat 
biometrische gegevens een uniek kenmerk 
van een persoon vormen, zijn voor het 
gebruik van biometrische gegevens 
organisatorische en 
beveiligingsmaatregelen vereist die in 
verhouding staan tot het risico dat de 
verwerking kan inhouden voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679.

(11) Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten het hoogste 
beveiligingsniveau voor de voor 
authenticatie gebruikte persoonsgegevens 
waarborgen, ongeacht of die gegevens 
lokaal, in de cloud of een combinatie van 
beiden worden opgeslagen, met 
inachtneming van de verschillende 
risiconiveaus. Het gebruik van 
biometrische gegevens voor authenticatie 
is een van de identificatiemethoden die een 
hoog niveau van betrouwbaarheid bieden, 
met name in combinatie met andere 
authenticatie-elementen. Dit mag echter 
geen voorwaarde zijn voor het gebruik 
van de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit. Omdat biometrische 
gegevens een uniek kenmerk van een 
persoon vormen, zijn voor het gebruik van 
biometrische gegevens organisatorische en 
beveiligingsmaatregelen vereist die in 
verhouding staan tot het risico dat de 
verwerking kan inhouden voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679. Het opslaan van 
informatie, waaronder biometrische 
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gegevens, uit de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit in de cloud moet 
een optionele gebruiksmogelijkheid zijn 
die alleen wordt geactiveerd nadat de 
gebruiker daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming heeft gegeven, en die 
toestemming moet te allen tijde weer 
ingetrokken kunnen worden. 
Persoonsgegevens die voor authenticatie 
worden gebruikt, moeten altijd versleuteld 
zijn, ongeacht of ze lokaal of in de cloud 
worden opgeslagen.

Or. en

Amendement 33
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten het hoogste 
beveiligingsniveau voor de voor 
authenticatie gebruikte persoonsgegevens 
waarborgen, ongeacht of die gegevens 
lokaal of in de cloud worden opgeslagen, 
met inachtneming van de verschillende 
risiconiveaus. Het gebruik van 
biometrische gegevens voor authenticatie 
is een van de identificatiemethoden die 
een hoog niveau van betrouwbaarheid 
bieden, met name in combinatie met 
andere authenticatie-elementen. Omdat 
biometrische gegevens een uniek kenmerk 
van een persoon vormen, zijn voor het 
gebruik van biometrische gegevens 
organisatorische en 
beveiligingsmaatregelen vereist die in 
verhouding staan tot het risico dat de 
verwerking kan inhouden voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679.

(11) Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten het hoogste 
beveiligingsniveau voor de voor 
authenticatie gebruikte persoonsgegevens 
waarborgen, ongeacht of die gegevens 
lokaal of in de cloud worden opgeslagen, 
met inachtneming van de verschillende 
risiconiveaus. Omdat biometrische 
gegevens een uniek, onveranderlijk 
kenmerk van een persoon vormen, is het 
niet passend om het gebruik van 
biometrische gegevens als vereiste voor 
authenticatie te stellen. Het opslaan van 
informatie uit de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit in de cloud moet 
een optionele gebruiksmogelijkheid zijn 
die alleen is geactiveerd als de gebruiker 
daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft 
gegeven. De lidstaten moeten ten minste 
één Europese portemonnee voor digitale 
identiteit aanbieden die cryptografisch 
materiaal opslaat en transacties op het 
gebruikersapparaat verwerkt zonder dat 
daarvoor clouddiensten nodig zijn. Indien 
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de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit beschikbaar is op de smartphone 
van de gebruiker, moet het 
cryptografische materiaal van de 
portemonnee in de beveiligde onderdelen 
van het apparaat worden opgeslagen.

Or. en

Amendement 34
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten het hoogste 
beveiligingsniveau voor de voor 
authenticatie gebruikte persoonsgegevens 
waarborgen, ongeacht of die gegevens 
lokaal of in de cloud worden opgeslagen, 
met inachtneming van de verschillende 
risiconiveaus. Het gebruik van 
biometrische gegevens voor authenticatie 
is een van de identificatiemethoden die een 
hoog niveau van betrouwbaarheid bieden, 
met name in combinatie met andere 
authenticatie-elementen. Omdat 
biometrische gegevens een uniek kenmerk 
van een persoon vormen, zijn voor het 
gebruik van biometrische gegevens 
organisatorische en 
beveiligingsmaatregelen vereist die in 
verhouding staan tot het risico dat de 
verwerking kan inhouden voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679.

(11) Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten het hoogste 
beveiligingsniveau voor de voor 
authenticatie gebruikte persoonsgegevens 
waarborgen, ongeacht of die gegevens 
lokaal of in de cloud worden opgeslagen, 
met inachtneming van de verschillende 
risiconiveaus. Het gebruik van 
biometrische gegevens voor authenticatie 
is een van de identificatiemethoden die een 
hoog niveau van betrouwbaarheid bieden 
mits gebruikt in combinatie met 
tweefactorauthenticatie. Omdat 
biometrische gegevens een uniek kenmerk 
van een persoon vormen, zijn voor het 
gebruik van biometrische gegevens 
organisatorische en 
beveiligingsmaatregelen vereist die in 
verhouding staan tot het risico dat de 
verwerking kan inhouden voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679. Authenticatie door middel 
van biometrie mag geen voorwaarde zijn 
voor het gebruik van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit.

Or. en
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Motivering

Biometrie mag niet als een wondermiddel worden beschouwd.

Amendement 35
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten het hoogste 
beveiligingsniveau voor de voor 
authenticatie gebruikte persoonsgegevens 
waarborgen, ongeacht of die gegevens 
lokaal of in de cloud worden opgeslagen, 
met inachtneming van de verschillende 
risiconiveaus. Het gebruik van 
biometrische gegevens voor authenticatie 
is een van de identificatiemethoden die een 
hoog niveau van betrouwbaarheid bieden, 
met name in combinatie met andere 
authenticatie-elementen. Omdat 
biometrische gegevens een uniek kenmerk 
van een persoon vormen, zijn voor het 
gebruik van biometrische gegevens 
organisatorische en 
beveiligingsmaatregelen vereist die in 
verhouding staan tot het risico dat de 
verwerking kan inhouden voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679.

(11) Europese portemonnees voor 
digitale identiteit moeten het hoogste 
beveiligingsniveau voor de voor 
authenticatie gebruikte persoonsgegevens 
waarborgen. Het gebruik van biometrische 
gegevens voor authenticatie is een van de 
identificatiemethoden, met name in 
combinatie met andere authenticatie-
elementen. Omdat biometrische gegevens 
een uniek kenmerk van een persoon 
vormen, is het gebruik van biometrische 
gegevens beperkt tot specifieke scenario’s 
krachtens artikel 9 van Verordening 
(EU) 2016/679, en zijn voor het gebruik 
ervan technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen vereist die in 
verhouding staan tot het risico dat de 
verwerking kan inhouden voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679.

Or. en

Amendement 36
Marina Kaljurand, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De verplichting voor de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit om te zorgen voor effectieve 
overdraagbaarheid van gegevens uit 
hoofde van deze verordening vormt een 
aanvulling op het recht op 
overdraagbaarheid van gegevens uit 
hoofde van Verordening (EU) 2016/679.

Or. en

Amendement 37
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om het Europese kader voor 
digitale identiteit toekomstbestendig en 
open voor innovatie en technologische 
ontwikkelingen te houden, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om 
gezamenlijke testomgevingen op te zetten 
om innovatieve oplossingen in een 
gecontroleerde en veilige omgeving te 
testen, in het bijzonder om de 
functionaliteit, de bescherming van 
persoonsgegevens, de beveiliging en de 
interoperabiliteit van de oplossingen te 
verbeteren en om technische referenties 
en wettelijke vereisten in toekomstige 
updates op te nemen. Het Europese 
midden- en kleinbedrijf, startups en 
individuele innovatoren en onderzoekers 
moeten worden gestimuleerd om aan deze 
omgeving deel te nemen.

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Patrick Breyer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om het Europese kader voor 
digitale identiteit toekomstbestendig en 
open voor innovatie en technologische 
ontwikkelingen te houden, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om 
gezamenlijke testomgevingen op te zetten 
om innovatieve oplossingen in een 
gecontroleerde en veilige omgeving te 
testen, in het bijzonder om de 
functionaliteit, de bescherming van 
persoonsgegevens, de beveiliging en de 
interoperabiliteit van de oplossingen te 
verbeteren en om technische referenties en 
wettelijke vereisten in toekomstige updates 
op te nemen. Het Europese midden- en 
kleinbedrijf, startups en individuele 
innovatoren en onderzoekers moeten 
worden gestimuleerd om aan deze 
omgeving deel te nemen.

(12) Om het Europese kader voor 
digitale identiteit toekomstbestendig en 
open voor innovatie en technologische 
ontwikkelingen te houden, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om 
gezamenlijke testomgevingen op te zetten 
om innovatieve oplossingen in een 
gecontroleerde en veilige omgeving te 
testen, in het bijzonder om de 
functionaliteit, de bescherming van 
persoonsgegevens, de beveiliging en de 
interoperabiliteit van de oplossingen te 
verbeteren en om technische referenties en 
wettelijke vereisten in toekomstige updates 
op te nemen. Het Europese midden- en 
kleinbedrijf, startups en individuele 
innovatoren en onderzoekers moeten 
worden gestimuleerd om aan deze 
omgeving deel te nemen, en tegelijkertijd 
moet deze omgeving ervoor zorgen dat de 
naleving wordt verbeterd en dat 
voorkomen wordt dat producten in de 
handel worden gebracht die niet in 
overeenstemming zijn met de wetgeving 
van de Unie inzake gegevensbescherming 
en IT-beveiliging.

Or. en

Amendement 39
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het aanmeldingsproces van stelsels 
voor elektronische identificatie moet 
worden vereenvoudigd en versneld om de 

(14) Alleen de bevoegde instanties van 
de lidstaten kunnen een hoge mate van 
vertrouwen bieden bij de vaststelling van 
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toegang tot gemakkelijke, betrouwbare, 
veilige en innovatieve authenticatie- en 
identificatiemethoden te bevorderen en, 
waar van belang, particuliere 
identiteitsverstrekkers te stimuleren om 
stelsels voor elektronische identificatie 
aan de autoriteiten van de lidstaten aan te 
bieden met het oog op aanmelding als 
nationaal systeem voor elektronische 
identiteitskaarten conform Verordening 
(EU) nr. 910/2014.

de identiteit van een persoon en aldus 
uitmaken of de persoon die stelt een 
bepaalde identiteit te hebben, 
daadwerkelijk is wie de persoon zegt dat 
hij of zij is. Het aanmeldingsproces van 
stelsels voor elektronische identificatie 
moet worden vereenvoudigd en versneld 
om de toegang tot gemakkelijke, 
betrouwbare, veilige en innovatieve 
authenticatie- en identificatiemethoden te 
bevorderen en, waar van belang, de 
lidstaten te stimuleren om elektronische 
identiteitskaarten te maken conform 
Verordening (EU) nr. 910/2014.

Or. en

Amendement 40
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Sancties voor nalatigheid 
bij de bescherming van persoonsgegevens 
door particuliere identiteitsverstrekkers of 
op platforms en sites voor consumenten- 
of consumentengebruik moeten 
afschrikkend zijn, om de toegang tot 
praktische, betrouwbare, veilige en 
innovatieve authenticatie- en identificatie-
oplossingen te bevorderen.

Or. en

Amendement 41
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 
elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 
dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Ondanks het gebruik van 
de eIDAS-gegevens zijn voor een 
nauwkeurige match in veel gevallen 
evenwel aanvullende informatie over de 
gebruiker en specifieke unieke 
identificatieprocedures op nationaal 
niveau nodig. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische 
identificatieproces de identiteit correct 
wordt gematcht. Voor datzelfde doel moet 
deze verordening ook de verplichte 
minimale reeks gegevens uitbreiden en 
het gebruik van een uniek en permanent 
elektronisch identificatiemiddel 
overeenkomstig het Unierecht vastleggen 
voor die gevallen waarin het noodzakelijk 
is de gebruiker op eigen verzoek op unieke 
en permanente wijze wettelijk te 
identificeren.

Schrappen

(Hangt samen met de schrapping van 
artikel 11 bis).

Or. en

Amendement 42
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 
elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 
dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Ondanks het gebruik van de 
eIDAS-gegevens zijn voor een 
nauwkeurige match in veel gevallen 
evenwel aanvullende informatie over de 
gebruiker en specifieke unieke 
identificatieprocedures op nationaal 
niveau nodig. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische identificatieproces 
de identiteit correct wordt gematcht. Voor 
datzelfde doel moet deze verordening ook 
de verplichte minimale reeks gegevens 
uitbreiden en het gebruik van een uniek 
en permanent elektronisch 
identificatiemiddel overeenkomstig het 
Unierecht vastleggen voor die gevallen 
waarin het noodzakelijk is de gebruiker 
op eigen verzoek op unieke en 
permanente wijze wettelijk te 
identificeren.

(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 
elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 
dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische identificatieproces 
de identiteit correct wordt gematcht.

Or. en

Amendement 43
Cristian Terheş

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 
elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 

(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 
elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 
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dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Ondanks het gebruik van de 
eIDAS-gegevens zijn voor een 
nauwkeurige match in veel gevallen 
evenwel aanvullende informatie over de 
gebruiker en specifieke unieke 
identificatieprocedures op nationaal niveau 
nodig. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische identificatieproces 
de identiteit correct wordt gematcht. Voor 
datzelfde doel moet deze verordening ook 
de verplichte minimale reeks gegevens 
uitbreiden en het gebruik van een uniek 
en permanent elektronisch 
identificatiemiddel overeenkomstig het 
Unierecht vastleggen voor die gevallen 
waarin het noodzakelijk is de gebruiker 
op eigen verzoek op unieke en 
permanente wijze wettelijk te 
identificeren.

dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Ondanks het gebruik van de 
eIDAS-gegevens zijn voor een 
nauwkeurige match in veel gevallen 
evenwel aanvullende informatie over de 
gebruiker en specifieke unieke 
identificatieprocedures op nationaal niveau 
nodig. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische identificatieproces 
de identiteit correct wordt gematcht.

Or. en

Amendement 44
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 
elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 
dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Ondanks het gebruik van de 
eIDAS-gegevens zijn voor een 

(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 
elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 
dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Ondanks het gebruik van de 
eIDAS-gegevens zijn voor een 
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nauwkeurige match in veel gevallen 
evenwel aanvullende informatie over de 
gebruiker en specifieke unieke 
identificatieprocedures op nationaal niveau 
nodig. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische identificatieproces 
de identiteit correct wordt gematcht. Voor 
datzelfde doel moet deze verordening ook 
de verplichte minimale reeks gegevens 
uitbreiden en het gebruik van een uniek en 
permanent elektronisch identificatiemiddel 
overeenkomstig het Unierecht vastleggen 
voor die gevallen waarin het noodzakelijk 
is de gebruiker op eigen verzoek op unieke 
en permanente wijze wettelijk te 
identificeren.

nauwkeurige match in veel gevallen 
evenwel aanvullende informatie over de 
gebruiker en specifieke unieke 
identificatieprocedures op nationaal niveau 
nodig. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische identificatieproces 
de identiteit correct wordt gematcht. Voor 
datzelfde doel moet deze verordening ook 
de verplichte minimale reeks gegevens 
uitbreiden en het gebruik van een uniek en 
permanent elektronisch identificatiemiddel 
overeenkomstig het Unierecht vastleggen 
voor die grensoverschrijdende gevallen 
waarin het noodzakelijk is de gebruiker op 
eigen verzoek op unieke en permanente 
wijze wettelijk te identificeren. Gezien de 
potentiële risico’s voor de persoonlijke 
levenssfeer die inherent zijn aan een 
unieke en permanente identificatiecode, 
wordt het gebruik ervan in alle andere 
gevallen echter beperkt.

Or. en

Motivering

Motivering: Een unieke en persistente identificatiecode kan helpen de hoeveelheid gegevens 
te verminderen die nodig is om een nauwkeurige identiteitsovereenstemming te verkrijgen, 
maar brengt risico’s met zich mee als deze in ongepaste scenario’s wordt gebruikt. Om de 
potentiële risico’s te beperken, moet het gebruik ervan worden beperkt tot situaties waarin het 
concrete voordelen kan opleveren.

Amendement 45
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 

(17) Uit de reeks 
persoonsidentificatiegegevens die 
beschikbaar zijn uit stelsels voor 
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elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 
dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Ondanks het gebruik van de 
eIDAS-gegevens zijn voor een 
nauwkeurige match in veel gevallen 
evenwel aanvullende informatie over de 
gebruiker en specifieke unieke 
identificatieprocedures op nationaal niveau 
nodig. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische identificatieproces 
de identiteit correct wordt gematcht. Voor 
datzelfde doel moet deze verordening ook 
de verplichte minimale reeks gegevens 
uitbreiden en het gebruik van een uniek en 
permanent elektronisch identificatiemiddel 
overeenkomstig het Unierecht vastleggen 
voor die gevallen waarin het noodzakelijk 
is de gebruiker op eigen verzoek op unieke 
en permanente wijze wettelijk te 
identificeren.

elektronische identificatie op grond van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 gebruiken 
dienstverleners de identiteitsgegevens om 
gebruikers uit een andere lidstaat te 
matchen met de wettelijke identiteit van 
die gebruiker. Ondanks het gebruik van de 
eIDAS-gegevens zijn voor een 
nauwkeurige match in veel gevallen 
evenwel aanvullende informatie over de 
gebruiker en specifieke unieke 
identificatieprocedures op nationaal niveau 
nodig. Met het oog op een ruimere 
bruikbaarheid van elektronische 
identificatiemiddelen, moeten de lidstaten 
krachtens de verordening specifieke 
maatregelen nemen om te waarborgen dat 
tijdens het elektronische identificatieproces 
de identiteit correct en doelgericht wordt 
gematcht. Voor datzelfde doel moet deze 
verordening ook de verplichte minimale 
reeks gegevens uitbreiden en het gebruik 
van een uniek en permanent elektronisch 
identificatiemiddel overeenkomstig het 
Unierecht vastleggen voor die gevallen 
waarin het noodzakelijk is de gebruiker op 
eigen verzoek op unieke en permanente 
wijze wettelijk te identificeren. In een 
dergelijk proces moet het beginsel van 
minimale gegevensverwerking leidend 
zijn.

Or. en

Amendement 46
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om de aan aanbieders van 
vertrouwensdiensten opgelegde 
cyberbeveiligingsvoorschriften te 
stroomlijnen en deze aanbieders en hun 
respectieve bevoegde autoriteiten van het 
bij Richtlijn XXXX/XXXX (NIS2-

(22) Om de aan aanbieders van 
vertrouwensdiensten opgelegde 
cyberbeveiligingsvoorschriften te 
stroomlijnen en deze aanbieders en hun 
respectieve bevoegde autoriteiten van het 
bij Richtlijn XXXX/XXXX (NIS2-
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richtlijn) opgerichte wettelijke kader te 
laten profiteren, moeten 
vertrouwensdiensten passende technische 
en organisatorische maatregelen nemen 
overeenkomstig Richtlijn XXXX/XXXX 
(NIS2-richtlijn), zoals maatregelen tegen 
systeemfalen, menselijke fouten, 
kwaadwillige acties of 
natuurverschijnselen, om de risico’s te 
beheren voor de beveiliging van netwerk- 
en informatiesystemen die die aanbieders 
gebruiken om hun diensten te verlenen, en 
om significante incidenten en 
cyberbedreigingen te melden 
overeenkomstig Richtlijn XXXX/XXXX 
(NIS2-richtlijn). Wat de melding van 
incidenten betreft, moeten aanbieders van 
vertrouwensdiensten melding maken van 
alle incidenten die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de verlening van hun diensten, 
zoals diefstal of verlies van apparatuur, 
schade aan netwerkbekabeling of 
incidenten in het kader van 
persoonsidentificatie. De vereisten inzake 
het risicobeheer en de 
verslagleggingsverplichtingen op het 
gebied van cyberbeveiliging 
overeenkomstig Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2-richtlijn] moeten als aanvullend op 
de overeenkomstig deze verordening aan 
aanbieders van vertrouwensdiensten 
opgelegde voorschriften worden 
beschouwd. Indien van toepassing, moeten 
de overeenkomstig Richtlijn 
XXXX/XXXX (NIS2-richtlijn) aangeduide 
bevoegde autoriteiten de gevestigde 
nationale praktijken of richtsnoeren met 
betrekking tot de uitvoering van 
beveiligings- en verslagleggingsvereisten 
en het toezicht op de naleving van 
dergelijke vereisten overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 910/2014 blijven 
toepassen. Verplichtingen overeenkomstig 
deze verordening laten de verplichting tot 
het melden van inbreuken op 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet.

richtlijn) opgerichte wettelijke kader te 
laten profiteren, moeten 
vertrouwensdiensten passende technische 
en organisatorische maatregelen nemen 
overeenkomstig Richtlijn XXXX/XXXX 
(NIS2-richtlijn), zoals maatregelen tegen 
systeemfalen, menselijke fouten, 
kwaadwillige acties of 
natuurverschijnselen, om de risico’s te 
beheren voor de beveiliging van netwerk- 
en informatiesystemen die die aanbieders 
gebruiken om hun diensten te verlenen, en 
om significante incidenten en 
cyberbedreigingen te melden 
overeenkomstig Richtlijn XXXX/XXXX 
(NIS2-richtlijn). Wat de melding van 
incidenten betreft, moeten aanbieders van 
vertrouwensdiensten alle incidenten 
behandelen als zijnde incidenten die 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
verlening van hun diensten, zoals diefstal 
of verlies van apparatuur, schade aan 
netwerkbekabeling of incidenten in het 
kader van persoonsidentificatie. De 
vereisten inzake het risicobeheer en de 
verslagleggingsverplichtingen op het 
gebied van cyberbeveiliging 
overeenkomstig Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2-richtlijn] moeten als aanvullend op 
de overeenkomstig deze verordening aan 
aanbieders van vertrouwensdiensten 
opgelegde voorschriften worden 
beschouwd. Indien van toepassing, moeten 
de overeenkomstig Richtlijn 
XXXX/XXXX (NIS2-richtlijn) aangeduide 
bevoegde autoriteiten de gevestigde 
nationale praktijken of richtsnoeren met 
betrekking tot de uitvoering van 
beveiligings- en verslagleggingsvereisten 
en het toezicht op de naleving van 
dergelijke vereisten overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 910/2014 blijven 
toepassen. Verplichtingen overeenkomstig 
deze verordening laten de verplichting tot 
het melden van inbreuken op 
persoonsgegevens overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 onverlet.
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Or. en

Amendement 47
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Meestal kunnen burgers en andere 
ingezetenen niet veilig en met een hoog 
niveau van gegevensbescherming 
grensoverschrijdend digitaal informatie 
uitwisselen met betrekking tot hun 
identiteit, zoals adres, leeftijd en 
beroepskwalificaties, rijbewijzen en andere 
vergunningen en betalingsgegevens.

(25) Op de Europese interne markt 
moeten burgers de kans krijgen om 
informatie over hun identiteit over de 
grenzen heen uit te wisselen. Meestal 
kunnen burgers en andere ingezetenen 
echter niet veilig en met een hoog niveau 
van gegevensbescherming 
grensoverschrijdend digitaal informatie 
uitwisselen met betrekking tot hun 
identiteit, zoals adres, leeftijd en 
beroepskwalificaties, rijbewijzen en andere 
vergunningen en betalingsgegevens. Dit 
kan ertoe leiden dat zij deze gegevens op 
een minder veilige en ongeorganiseerde 
manier doorgeven.

Or. en

Amendement 48
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Meestal kunnen burgers en andere 
ingezetenen niet veilig en met een hoog 
niveau van gegevensbescherming 
grensoverschrijdend digitaal informatie 
uitwisselen met betrekking tot hun 
identiteit, zoals adres, leeftijd en 
beroepskwalificaties, rijbewijzen en andere 
vergunningen en betalingsgegevens.

(25) Meestal kunnen burgers en andere 
ingezetenen niet veilig en met een hoog 
niveau van gegevensbescherming 
grensoverschrijdend digitaal officieel 
gecertificeerde informatie uitwisselen met 
betrekking tot hun identiteit, zoals adres, 
leeftijd en beroepskwalificaties, 
rijbewijzen en andere vergunningen en 
betalingsgegevens.
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Or. en

Amendement 49
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Voor een ruime beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van Europese portemonnees 
voor digitale identiteit is aanvaarding door 
particuliere dienstverleners vereist. 
Particuliere vertrouwende partijen die 
diensten verlenen op het gebied van 
vervoer, energie, financiële 
dienstverlening, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, 
postdiensten, digitale infrastructuur, 
onderwijs of telecommunicatie moeten het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit aanvaarden voor de 
verlening van diensten waarvoor op grond 
van nationale of Uniewetgeving of 
contractuele verbintenis sterke 
gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie vereist is. Indien zeer grote 
onlineplatforms in de zin van artikel 25, 
lid 1, van Verordening [referentie 
verordening inzake digitale diensten] 
verlangen dat gebruikers zich 
authenticeren om toegang tot 
onlinediensten te krijgen, moet die 
platforms worden opgelegd om het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit op vrijwillig verzoek van 
de gebruiker te aanvaarden. Gebruikers 
moeten niet worden verplicht de 
portemonnee te gebruiken om toegang tot 
particuliere diensten te krijgen, maar als 
gebruikers dat willen, moeten zeer grote 
onlineplatforms de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit daarvoor 
aanvaarden, met inachtneming van het 
beginsel van minimale 

(28) Voor een ruime beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van Europese portemonnees 
voor digitale identiteit is aanvaarding door 
en het vertrouwen van zowel gebruikers 
als particuliere dienstverleners vereist. 
Particuliere vertrouwende partijen die 
diensten verlenen op het gebied van 
vervoer, energie, financiële 
dienstverlening, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, 
postdiensten, digitale infrastructuur, 
onderwijs of telecommunicatie moeten het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit aanvaarden voor de 
verlening van diensten waarvoor op grond 
van nationale of Uniewetgeving sterke 
gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie vereist is. De gevraagde 
gegevens moeten toereikend en relevant 
zijn en beperkt blijven tot hetgeen 
noodzakelijk is voor de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt. Gebruikers 
moeten niet worden verplicht de 
portemonnee te gebruiken om toegang tot 
particuliere diensten te krijgen, maar 
onlineplatforms die de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
daarvoor aanvaarden, moeten de 
beginselen van minimale 
gegevensverwerking en doelbinding, 
alsook andere wettelijke waarborgen, in 
acht nemen. Er moeten zelfregulerende 
gedragscodes op Unieniveau 
(“gedragscodes”) worden ontwikkeld om 
bij te dragen tot de brede beschikbaarheid 
en bruikbaarheid van elektronische 
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gegevensverwerking. Vanwege het belang 
van zeer grote onlineplatforms op grond 
van hun bereik, met name wat het aantal 
afnemers van hun diensten en 
economische transacties betreft, is dit 
noodzakelijk om gebruikers beter tegen 
fraude te beschermen en een hoog niveau 
van gegevensbescherming te waarborgen. 
Er moeten zelfregulerende gedragscodes 
op Unieniveau (“gedragscodes”) worden 
ontwikkeld om bij te dragen tot de brede 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van 
elektronische identificatiemiddelen, 
inclusief Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening. 
De gedragscodes moeten zorgen voor een 
brede aanvaarding van elektronische 
identificatiemiddelen, inclusief Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, door 
dienstverleners die niet als zeer grote 
platforms worden aangemerkt en die voor 
gebruikersauthenticatie gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden. De gedragscodes moeten binnen 12 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening worden ontwikkeld. De 
Commissie moet 18 maanden na de 
invoering de doeltreffendheid van deze 
bepalingen voor de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit voor 
de gebruikers beoordelen, en de bepalingen 
in het licht van die beoordeling middels 
gedelegeerde handelingen herzien met het 
oog op de aanvaarding ervan.

identificatiemiddelen, inclusief Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening. De gedragscodes moeten 
zorgen voor een brede aanvaarding van 
elektronische identificatiemiddelen, 
inclusief Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, door dienstverleners die 
niet als zeer grote platforms worden 
aangemerkt en die voor 
gebruikersauthenticatie gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden. De gedragscodes moeten binnen 12 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening worden ontwikkeld. De 
Commissie moet 18 maanden na de 
invoering de doeltreffendheid van deze 
bepalingen voor de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit voor 
de gebruikers beoordelen, en de bepalingen 
in het licht van die beoordeling middels 
gedelegeerde handelingen herzien met het 
oog op de aanvaarding ervan.

Or. en

Amendement 50
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(28) Voor een ruime beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van Europese portemonnees 
voor digitale identiteit is aanvaarding door 
particuliere dienstverleners vereist. 
Particuliere vertrouwende partijen die 
diensten verlenen op het gebied van 
vervoer, energie, financiële 
dienstverlening, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, 
postdiensten, digitale infrastructuur, 
onderwijs of telecommunicatie moeten het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit aanvaarden voor de 
verlening van diensten waarvoor op grond 
van nationale of Uniewetgeving of 
contractuele verbintenis sterke 
gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie vereist is. Indien zeer grote 
onlineplatforms in de zin van artikel 25, 
lid 1, van Verordening [referentie 
verordening inzake digitale diensten] 
verlangen dat gebruikers zich 
authenticeren om toegang tot 
onlinediensten te krijgen, moet die 
platforms worden opgelegd om het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit op vrijwillig verzoek van 
de gebruiker te aanvaarden. Gebruikers 
moeten niet worden verplicht de 
portemonnee te gebruiken om toegang tot 
particuliere diensten te krijgen, maar als 
gebruikers dat willen, moeten zeer grote 
onlineplatforms de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
daarvoor aanvaarden, met inachtneming 
van het beginsel van minimale 
gegevensverwerking. Vanwege het belang 
van zeer grote onlineplatforms op grond 
van hun bereik, met name wat het aantal 
afnemers van hun diensten en 
economische transacties betreft, is dit 
noodzakelijk om gebruikers beter tegen 
fraude te beschermen en een hoog niveau 
van gegevensbescherming te waarborgen. 
Er moeten zelfregulerende gedragscodes 
op Unieniveau (“gedragscodes”) worden 
ontwikkeld om bij te dragen tot de brede 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van 
elektronische identificatiemiddelen, 

(28) Voor een ruime beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van Europese portemonnees 
voor digitale identiteit is aanvaarding door 
burgers als een betrouwbaar middel om 
hun persoonsgegevens te delen met 
particuliere dienstverleners vereist. 
Particuliere vertrouwende partijen moeten 
worden verplicht een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
overeenkomstig artikel 35 van 
Verordening (EG) 2016/679 over te 
leggen aan de lidstaat die zij om 
goedkeuring van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteit verzoeken, 
voor het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit voor 
de verlening van diensten waarvoor op 
grond van nationale of Uniewetgeving 
sterke gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie vereist is. De informatie die 
via de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit van gebruikers wordt 
gevraagd, moet noodzakelijk zijn en in 
verhouding staan tot het beoogde gebruik 
door de vertrouwende partij, alsook 
voldoen aan het beginsel van minimale 
gegevensverwerking. Gebruikers moeten 
niet worden verplicht de portemonnee te 
gebruiken om toegang tot particuliere 
diensten te krijgen. Er moeten 
zelfregulerende gedragscodes op 
Unieniveau (“gedragscodes”) worden 
ontwikkeld om bij te dragen tot de brede 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van 
elektronische identificatiemiddelen, 
inclusief Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening. 
De gedragscodes moeten zorgen voor een 
brede aanvaarding van elektronische 
identificatiemiddelen, inclusief Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, door 
dienstverleners die niet als zeer grote 
platforms worden aangemerkt en die voor 
gebruikersauthenticatie gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden. De gedragscodes moeten binnen 12 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening worden ontwikkeld. De 
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inclusief Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening. 
De gedragscodes moeten zorgen voor een 
brede aanvaarding van elektronische 
identificatiemiddelen, inclusief Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, door 
dienstverleners die niet als zeer grote 
platforms worden aangemerkt en die voor 
gebruikersauthenticatie gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden. De gedragscodes moeten binnen 12 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening worden ontwikkeld. De 
Commissie moet 18 maanden na de 
invoering de doeltreffendheid van deze 
bepalingen voor de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit voor 
de gebruikers beoordelen, en de bepalingen 
in het licht van die beoordeling middels 
gedelegeerde handelingen herzien met het 
oog op de aanvaarding ervan.

Commissie moet 18 maanden na de 
invoering de doeltreffendheid van deze 
bepalingen voor de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit voor 
de gebruikers beoordelen, en de bepalingen 
in het licht van die beoordeling middels 
gedelegeerde handelingen herzien met het 
oog op de aanvaarding ervan.

Or. en

Amendement 51
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Voor een ruime beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van Europese portemonnees 
voor digitale identiteit is aanvaarding door 
particuliere dienstverleners vereist. 
Particuliere vertrouwende partijen die 
diensten verlenen op het gebied van 
vervoer, energie, financiële 
dienstverlening, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, 
postdiensten, digitale infrastructuur, 
onderwijs of telecommunicatie moeten het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit aanvaarden voor de 

(28) Voor een ruime beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van Europese portemonnees 
voor digitale identiteit is aanvaarding door 
particuliere dienstverleners vereist. 
Particuliere vertrouwende partijen die 
diensten verlenen op het gebied van 
vervoer, energie, financiële 
dienstverlening, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, 
postdiensten, digitale infrastructuur, 
onderwijs of telecommunicatie moeten het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit aanvaarden voor de 
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verlening van diensten waarvoor op grond 
van nationale of Uniewetgeving of 
contractuele verbintenis sterke 
gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie vereist is. Indien zeer grote 
onlineplatforms in de zin van artikel 25, lid 
1, van Verordening [referentie verordening 
inzake digitale diensten] verlangen dat 
gebruikers zich authenticeren om toegang 
tot onlinediensten te krijgen, moet die 
platforms worden opgelegd om het gebruik 
van Europese portemonnees voor digitale 
identiteit op vrijwillig verzoek van de 
gebruiker te aanvaarden. Gebruikers 
moeten niet worden verplicht de 
portemonnee te gebruiken om toegang tot 
particuliere diensten te krijgen, maar als 
gebruikers dat willen, moeten zeer grote 
onlineplatforms de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit daarvoor 
aanvaarden, met inachtneming van het 
beginsel van minimale 
gegevensverwerking. Vanwege het belang 
van zeer grote onlineplatforms op grond 
van hun bereik, met name wat het aantal 
afnemers van hun diensten en economische 
transacties betreft, is dit noodzakelijk om 
gebruikers beter tegen fraude te 
beschermen en een hoog niveau van 
gegevensbescherming te waarborgen. Er 
moeten zelfregulerende gedragscodes op 
Unieniveau (“gedragscodes”) worden 
ontwikkeld om bij te dragen tot de brede 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van 
elektronische identificatiemiddelen, 
inclusief Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening. 
De gedragscodes moeten zorgen voor een 
brede aanvaarding van elektronische 
identificatiemiddelen, inclusief Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, door 
dienstverleners die niet als zeer grote 
platforms worden aangemerkt en die voor 
gebruikersauthenticatie gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden. De gedragscodes moeten binnen 12 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening worden ontwikkeld. De 

verlening van diensten waarvoor op grond 
van nationale of Uniewetgeving of 
contractuele verbintenis sterke 
gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie vereist is. Indien zeer grote 
onlineplatforms in de zin van artikel 25, 
lid 1, van Verordening [referentie 
verordening inzake digitale diensten] 
verlangen dat gebruikers zich identificeren 
om toegang tot onlinediensten te krijgen, 
moet die platforms worden opgelegd om 
het gebruik van Europese portemonnees 
voor digitale identiteit op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker te aanvaarden. 
Gebruikers moeten niet worden verplicht 
de portemonnee te gebruiken om toegang 
tot particuliere diensten te krijgen, maar als 
gebruikers dat willen, moeten zeer grote 
onlineplatforms de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit daarvoor 
aanvaarden, met inachtneming van het 
beginsel van minimale 
gegevensverwerking. Vanwege het belang 
van zeer grote onlineplatforms op grond 
van hun bereik, met name wat het aantal 
afnemers van hun diensten en economische 
transacties betreft, is dit noodzakelijk om 
gebruikers beter tegen fraude te 
beschermen en een hoog niveau van 
gegevensbescherming te waarborgen. Er 
moeten zelfregulerende gedragscodes op 
Unieniveau (“gedragscodes”) worden 
ontwikkeld om bij te dragen tot de brede 
beschikbaarheid en bruikbaarheid van 
elektronische identificatiemiddelen, 
inclusief Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening. 
De gedragscodes moeten zorgen voor een 
brede aanvaarding van elektronische 
identificatiemiddelen, inclusief Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, door 
dienstverleners die niet als zeer grote 
platforms worden aangemerkt en die voor 
de elektronische identificatie van 
gebruikers gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden. De gedragscodes moeten binnen 12 
maanden na de vaststelling van deze 



PE732.842v02-00 36/168 AM\1258162NL.docx

NL

Commissie moet 18 maanden na de 
invoering de doeltreffendheid van deze 
bepalingen voor de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit voor 
de gebruikers beoordelen, en de bepalingen 
in het licht van die beoordeling middels 
gedelegeerde handelingen herzien met het 
oog op de aanvaarding ervan.

verordening worden ontwikkeld. De 
Commissie moet 18 maanden na de 
invoering de doeltreffendheid van deze 
bepalingen voor de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit voor 
de gebruikers beoordelen, en de bepalingen 
in het licht van die beoordeling middels 
gedelegeerde handelingen herzien met het 
oog op de aanvaarding ervan.

Or. en

Amendement 52
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Tenzij specifieke regels van 
de Unie of het nationaal recht 
voorschrijven dat gebruikers zich om 
wettelijke redenen moeten identificeren, 
moet het anonieme gebruik van diensten 
of het gebruik ervan onder een 
pseudoniem worden toegestaan en mogen 
de lidstaten dit niet beperken, bijvoorbeeld 
door dienstverleners een algemene 
verplichting op te leggen om het 
anonieme gebruik van hun diensten of het 
gebruik ervan onder pseudoniem te 
beperken.

Or. en

Amendement 53
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 
voor vertrouwende partijen. Deze functie 
moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens, te 
vergroten.

(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit de attributen selectief 
openstelt voor vertrouwende partijen. Er 
moet ook voor gezorgd worden dat er geen 
attributen openbaar worden gemaakt aan 
partijen die niet wettelijk gerechtigd zijn 
om dergelijke attributen te ontvangen. Het 
moet technisch mogelijk zijn dat de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 
voor vertrouwende partijen. Deze functie 
moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens – met 
name privacy door ontwerp en door 
standaardinstellingen privacy door 
ontwerp en door standaardinstellingen – 
te vergroten. Mechanismen voor de 
validering van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit, selectieve 
openbaarmaking en authenticatie van 
gebruikers om toegang te krijgen tot 
onlinediensten moeten de privacy 
beschermen, waardoor het volgen van de 
gebruiker wordt voorkomen en het 
beginsel van doelbinding in acht wordt 
genomen, hetgeen een recht op 
pseudonimiteit inhoudt om ervoor te 
zorgen dat de gebruiker niet kan worden 
verbonden tussen verschillende 
vertrouwende partijen.

Or. en

Amendement 54
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 

(29) De mogelijkheid voor gebruikers 
om hun gegevens selectief bekend te 
maken, zodat de gebruiker kan besluiten 
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voor vertrouwende partijen. Deze functie 
moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens, te 
vergroten.

slechts de minimumhoeveelheid gegevens 
te delen die werkelijk nodig is om van de 
dienst gebruik te maken, moet een van de 
belangrijkste kenmerken en voordelen 
van de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit worden. Het moet 
daarom technisch mogelijk zijn dat de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen op een veilige en 
gebruiksvriendelijke manier selectief 
openstelt voor vertrouwende partijen. Deze 
functie moet een fundamentele 
ontwerpfunctie worden, om het gemak en 
de bescherming van persoonsgegevens, 
inclusief minimale verwerking van 
persoonsgegevens, te vergroten. De 
Europese digitale portemonnee moet het 
volgen van de gebruiker voorkomen en 
het beginsel van doelbinding eerbiedigen, 
hetgeen een recht op pseudonimiteit 
inhoudt om ervoor te zorgen dat de 
gebruiker niet kan worden verbonden 
tussen verschillende vertrouwende 
partijen.

Or. en

Amendement 55
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 
voor vertrouwende partijen. Deze functie 
moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens, te 
vergroten.

(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 
voor vertrouwende partijen. Deze functie 
moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens, te 
vergroten. De informatie die via de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit van gebruikers wordt gevraagd, 
moet strikt noodzakelijk zijn en in 
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verhouding staan tot het beoogde gebruik 
door de vertrouwende partij, alsook 
voldoen aan het beginsel van minimale 
gegevensverwerking.

Or. en

Amendement 56
Cristian Terheş

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 
voor vertrouwende partijen. Deze functie 
moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens, te 
vergroten.

(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 
voor vertrouwende partijen. Deze functie 
moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens, te 
vergroten. De technische architectuur en 
de uitvoering van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
moeten volledig in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van Verordening 
(EU) 2016/679.

Or. en

Amendement 57
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 
voor vertrouwende partijen. Deze functie 

(29) Het moet technisch mogelijk zijn 
dat de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit de attributen selectief openstelt 
voor vertrouwende partijen. Deze functie 
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moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens, te 
vergroten.

moet een fundamentele ontwerpfunctie 
worden, om het gemak en de bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief minimale 
verwerking van persoonsgegevens, te 
vergroten. Bovendien moet het 
gedecentraliseerde karakter van de 
portemonnee het mogelijk maken 
attributen en identificatiecodes zelf te 
ondertekenen en te herroepen.

Or. en

Amendement 58
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Diensten voor de authenticatie van 
websites bieden gebruikers de zekerheid 
dat het om de website van een werkelijk 
bestaande, legitieme entiteit gaat. Die 
diensten dragen bij tot toenemend 
vertrouwen in online zaken doen, 
aangezien een geauthentiseerde website 
het vertrouwen van de gebruikers zal 
genieten. Het gebruik van diensten voor 
authenticatie van websites gebeurt op 
vrijwillige basis. Om van authenticatie 
van websites een middel te maken om het 
vertrouwen te bevorderen, de gebruikers 
betere ervaringen te bezorgen en de groei 
in de interne markt te bevorderen, voorziet 
deze verordening evenwel in 
minimumverplichtingen inzake veiligheid 
en aansprakelijkheid voor aanbieders van 
diensten voor authenticatie van websites 
en de door hen verleende diensten. 
Daartoe moeten webbrowsers zorgen voor 
ondersteuning van en interoperabiliteit 
met gekwalificeerde certificaten voor 
websiteauthenticatie overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 910/2014. Zij 
moeten gekwalificeerde certificaten voor 
websiteauthenticatie herkennen en 

Schrappen
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weergeven om een hoge mate van 
zekerheid te bieden, waardoor de 
eigenaren van websites hun identiteit als 
eigenaar van een website kunnen 
bevestigen en gebruikers de eigenaren van 
websites met een hoge mate van zekerheid 
kunnen identificeren. Om het gebruik 
verder te bevorderen, moeten 
overheidsinstanties in de lidstaten 
overwegen om gekwalificeerde 
certificaten voor websiteauthenticatie in 
hun websites op te nemen.

Or. en

Amendement 59
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Diensten voor de authenticatie van 
websites bieden gebruikers de zekerheid 
dat het om de website van een werkelijk 
bestaande, legitieme entiteit gaat. Die 
diensten dragen bij tot toenemend 
vertrouwen in online zaken doen, 
aangezien een geauthentiseerde website 
het vertrouwen van de gebruikers zal 
genieten. Het gebruik van diensten voor 
authenticatie van websites gebeurt op 
vrijwillige basis. Om van authenticatie 
van websites een middel te maken om het 
vertrouwen te bevorderen, de gebruikers 
betere ervaringen te bezorgen en de groei 
in de interne markt te bevorderen, voorziet 
deze verordening evenwel in 
minimumverplichtingen inzake veiligheid 
en aansprakelijkheid voor aanbieders van 
diensten voor authenticatie van websites 
en de door hen verleende diensten. 
Daartoe moeten webbrowsers zorgen voor 
ondersteuning van en interoperabiliteit 
met gekwalificeerde certificaten voor 

Schrappen
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websiteauthenticatie overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 910/2014. Zij 
moeten gekwalificeerde certificaten voor 
websiteauthenticatie herkennen en 
weergeven om een hoge mate van 
zekerheid te bieden, waardoor de 
eigenaren van websites hun identiteit als 
eigenaar van een website kunnen 
bevestigen en gebruikers de eigenaren van 
websites met een hoge mate van zekerheid 
kunnen identificeren. Om het gebruik 
verder te bevorderen, moeten 
overheidsinstanties in de lidstaten 
overwegen om gekwalificeerde 
certificaten voor websiteauthenticatie in 
hun websites op te nemen.

(Hangt samen met de schrapping van 
artikel 45)

Or. en

Amendement 60
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Veel lidstaten hebben nationale 
vereisten ingevoerd voor diensten die 
veilige en betrouwbare digitale 
archivering aanbieden om elektronische 
documenten en bijbehorende 
vertrouwensdiensten voor de lange 
termijn te kunnen bewaren. Met het oog 
op rechtszekerheid en vertrouwen is het 
van essentieel belang om een rechtskader 
te bieden voor grensoverschrijdende 
erkenning van gekwalificeerde 
elektronische archiefdiensten. Dat kader 
zou ook nieuwe marktkansen kunnen 
bieden voor aanbieders van 
vertrouwensdiensten uit de Unie.

Schrappen
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(Hangt samen met de schrapping van 
artikel 45 octies).

Or. en

Motivering

Buiten het toepassingsgebied — archivering heeft niets te maken met identificatie. Er is ook 
geen EU-harmonisatie op het gebied van safeloketten.

Amendement 61
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Veel lidstaten hebben nationale 
vereisten ingevoerd voor diensten die 
veilige en betrouwbare digitale 
archivering aanbieden om elektronische 
documenten en bijbehorende 
vertrouwensdiensten voor de lange 
termijn te kunnen bewaren. Met het oog 
op rechtszekerheid en vertrouwen is het 
van essentieel belang om een rechtskader 
te bieden voor grensoverschrijdende 
erkenning van gekwalificeerde 
elektronische archiefdiensten. Dat kader 
zou ook nieuwe marktkansen kunnen 
bieden voor aanbieders van 
vertrouwensdiensten uit de Unie.

Schrappen

Or. en

Amendement 62
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(34) Gekwalificeerde elektronische 
registers bewaren gegevens op zodanige 
wijze dat het unieke karakter, de 
authenticiteit en de juiste volgorde van de 
ingevoerde gegevens onvervalsbaar 
worden verzekerd. Een elektronisch 
register combineert het effect van 
tijdstempels van gegevens met zekerheid 
over de gegevensbron, wat lijkt op een e-
handtekening, met als bijkomend voordeel 
dat de governancemodellen meer kunnen 
worden gedecentraliseerd, wat voor 
samenwerking tussen meer partijen 
geschikt is. Het schept bijvoorbeeld een 
betrouwbaar controlespoor voor de 
herkomst van goederen in 
grensoverschrijdende handel, het 
ondersteunt de bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten, het staat 
flexibiliteit op de elektriciteitsmarkten toe, 
het legt de basis voor geavanceerde 
oplossingen voor zelfgecontroleerde 
identiteit en ondersteunt efficiëntere en 
transformatieve openbare diensten. Om 
versnippering van de interne markt te 
voorkomen, is het van belang om een pan-
Europees rechtskader vast te stellen aan 
de hand waarvan vertrouwensdiensten die 
gegevens in elektronische registers 
opslaan, grensoverschrijdend kunnen 
worden erkend.

Schrappen

(Hangt samen met de schrapping van 
artikelen 45 nonies en decies.)

Or. en

Motivering

Ledgers zijn onveranderlijk en zijn daarom systematisch in strijd met 
gegevensbeschermingsregels zoals beperking van de bewaartermijn of het recht op 
gegevenswissing.

Amendement 63
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
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Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Gekwalificeerde elektronische 
registers bewaren gegevens op zodanige 
wijze dat het unieke karakter, de 
authenticiteit en de juiste volgorde van de 
ingevoerde gegevens onvervalsbaar 
worden verzekerd. Een elektronisch 
register combineert het effect van 
tijdstempels van gegevens met zekerheid 
over de gegevensbron, wat lijkt op een e-
handtekening, met als bijkomend voordeel 
dat de governancemodellen meer kunnen 
worden gedecentraliseerd, wat voor 
samenwerking tussen meer partijen 
geschikt is. Het schept bijvoorbeeld een 
betrouwbaar controlespoor voor de 
herkomst van goederen in 
grensoverschrijdende handel, het 
ondersteunt de bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten, het staat 
flexibiliteit op de elektriciteitsmarkten toe, 
het legt de basis voor geavanceerde 
oplossingen voor zelfgecontroleerde 
identiteit en ondersteunt efficiëntere en 
transformatieve openbare diensten. Om 
versnippering van de interne markt te 
voorkomen, is het van belang om een pan-
Europees rechtskader vast te stellen aan 
de hand waarvan vertrouwensdiensten die 
gegevens in elektronische registers 
opslaan, grensoverschrijdend kunnen 
worden erkend.

Schrappen

Or. en

Amendement 64
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De certificering als (35) Use cases waarbij 
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gekwalificeerde aanbieders van 
vertrouwensdiensten moet rechtszekerheid 
bieden voor use cases die op elektronische 
registers voortbouwen. Deze 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
registers en gekwalificeerde elektronische 
registers, en de certificering als 
gekwalificeerde aanbieder van 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
registers moeten het feit dat use cases het 
Unierecht, of met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht 
moeten naleven, onverlet laten. Use cases 
waarbij persoonsgegevens worden 
verwerkt, moeten in overeenstemming zijn 
met Verordening (EU) 2016/679. Use 
cases die betrekking hebben op 
cryptoactiva, moeten verenigbaar zijn met 
alle toepasselijke financiële regels, zoals de 
richtlijn markten voor financiële 
instrumenten23, de richtlijn 
betalingsdiensten24 en de toekomstige 
verordening betreffende markten in 
cryptoactiva25.

persoonsgegevens worden verwerkt, 
moeten in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679. Use cases die 
betrekking hebben op cryptoactiva, moeten 
verenigbaar zijn met alle toepasselijke 
financiële regels, zoals de richtlijn markten 
voor financiële instrumenten23, de richtlijn 
betalingsdiensten24 en de toekomstige 
verordening betreffende markten in 
cryptoactiva25.

_________________ _________________
23 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en 
Richtlijn 2011/61/EU (Voor de EER 
relevante tekst), PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 349.

23 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en 
Richtlijn 2011/61/EU (Voor de EER 
relevante tekst), PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 349.

24 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt, 
houdende wijziging van de Richtlijnen 
2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 
houdende intrekking van Richtlijn 
2007/64/EG, PB L 337 van 23.12.2015, 
blz. 35.

24 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt, 
houdende wijziging van de Richtlijnen 
2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 
houdende intrekking van Richtlijn 
2007/64/EG, PB L 337 van 23.12.2015, 
blz. 35.

25 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor cryptoactiva en 
tot wijziging van Richtlijn (EU) 

25 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor cryptoactiva en 
tot wijziging van Richtlijn (EU) 
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2019/1937, COM(2020) 593 final. 2019/1937, COM(2020) 593 final.

Or. en

Amendement 65
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De certificering als 
gekwalificeerde aanbieders van 
vertrouwensdiensten moet rechtszekerheid 
bieden voor use cases die op elektronische 
registers voortbouwen. Deze 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
registers en gekwalificeerde elektronische 
registers, en de certificering als 
gekwalificeerde aanbieder van 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
registers moeten het feit dat use cases het 
Unierecht, of met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht 
moeten naleven, onverlet laten. Use cases 
waarbij persoonsgegevens worden 
verwerkt, moeten in overeenstemming zijn 
met Verordening (EU) 2016/679. Use 
cases die betrekking hebben op 
cryptoactiva, moeten verenigbaar zijn met 
alle toepasselijke financiële regels, zoals de 
richtlijn markten voor financiële 
instrumenten23, de richtlijn 
betalingsdiensten24 en de toekomstige 
verordening betreffende markten in 
cryptoactiva25.

(35) Use cases waarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt, 
moeten in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679. Use cases die 
betrekking hebben op cryptoactiva, moeten 
verenigbaar zijn met alle toepasselijke 
financiële regels, zoals de richtlijn markten 
voor financiële instrumenten23, de richtlijn 
betalingsdiensten24 en de toekomstige 
verordening betreffende markten in 
cryptoactiva25.

_________________ _________________
23 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en 
Richtlijn 2011/61/EU (Voor de EER 
relevante tekst), PB L 173 van 12.6.2014, 

23 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en 
Richtlijn 2011/61/EU (Voor de EER 
relevante tekst), PB L 173 van 12.6.2014, 
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blz. 349. blz. 349.
24 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt, 
houdende wijziging van de Richtlijnen 
2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 
houdende intrekking van Richtlijn 
2007/64/EG, PB L 337 van 23.12.2015, 
blz. 35.

24 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt, 
houdende wijziging van de Richtlijnen 
2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 
houdende intrekking van Richtlijn 
2007/64/EG, PB L 337 van 23.12.2015, 
blz. 35.

25 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor cryptoactiva en 
tot wijziging van Richtlijn (EU) 
2019/1937, COM(2020) 593 final.

25 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor cryptoactiva en 
tot wijziging van Richtlijn (EU) 
2019/1937, COM(2020) 593 final.

Or. en

Amendement 66
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De certificering als gekwalificeerde 
aanbieders van vertrouwensdiensten moet 
rechtszekerheid bieden voor use cases die 
op elektronische registers voortbouwen. 
Deze vertrouwensdiensten voor 
elektronische registers en gekwalificeerde 
elektronische registers, en de certificering 
als gekwalificeerde aanbieder van 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
registers moeten het feit dat use cases het 
Unierecht, of met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht moeten 
naleven, onverlet laten. Use cases waarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt, 
moeten in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679. Use cases die 
betrekking hebben op cryptoactiva, moeten 
verenigbaar zijn met alle toepasselijke 
financiële regels, zoals de richtlijn markten 

(35) De certificering als gekwalificeerde 
aanbieders van vertrouwensdiensten moet 
rechtszekerheid bieden voor use cases die 
op elektronische registers voortbouwen. 
Deze vertrouwensdiensten voor 
elektronische registers en gekwalificeerde 
elektronische registers, en de certificering 
als gekwalificeerde aanbieder van 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
registers moeten het feit dat use cases het 
Unierecht, of met het Unierecht 
overeenstemmende nationale recht moeten 
naleven, onverlet laten. Use cases waarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt, 
moeten in overeenstemming zijn met 
Verordening (EU) 2016/679. Use cases die 
betrekking hebben op cryptoactiva, moeten 
verenigbaar zijn met alle toepasselijke 
financiële regels, zoals de richtlijn markten 
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voor financiële instrumenten23, de richtlijn 
betalingsdiensten24 en de toekomstige 
verordening betreffende markten in 
cryptoactiva25.

voor financiële instrumenten23, de richtlijn 
betalingsdiensten24, de toekomstige 
verordening betreffende markten in 
cryptoactiva25, verordening betreffende 
geldovermakingen25 bis.

_________________ _________________
23 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en 
Richtlijn 2011/61/EU (Voor de EER 
relevante tekst), PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 349.

23 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/92/EG en 
Richtlijn 2011/61/EU (Voor de EER 
relevante tekst), PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 349.

24 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt, 
houdende wijziging van de Richtlijnen 
2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 
houdende intrekking van Richtlijn 
2007/64/EG, PB L 337 van 23.12.2015, 
blz. 35.

24 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2015 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt, 
houdende wijziging van de Richtlijnen 
2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 en 
houdende intrekking van Richtlijn 
2007/64/EG, PB L 337 van 23.12.2015, 
blz. 35.

25 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor cryptoactiva en 
tot wijziging van Richtlijn (EU) 
2019/1937, COM(2020) 593 final.

25 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende markten voor cryptoactiva en 
tot wijziging van Richtlijn (EU) 
2019/1937, COM(2020) 593 final.
25 bis Voorstel voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende bij overmakingen van geld en 
van bepaalde cryptoactiva te voegen 
informatie (herschikking) 2021/0241 
(COD).

Or. en

Amendement 67
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35 bis) De registratie van 
persoonsgegevens in openbare en 
“append only”-gegevensstructuren, zoals 
decentrale registers waarvoor 
toestemming voor toegang niet verplicht 
is, mag niet worden geacht te voldoen aan 
de vereisten van de wetgeving van de Unie 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Door het 
onveranderlijke karakter van dergelijke 
registers kan de anonimiteit van de 
gegevens ook niet worden gegarandeerd.

Or. en

Amendement 68
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om versnippering en obstakels ten 
gevolge van uiteenlopende normen en 
technische beperkingen te voorkomen, en 
om, door middel van een gecoördineerd 
proces, de toekomstige uitvoering van het 
Europese kader voor digitale identiteit niet 
in gevaar te brengen, moeten de 
Commissie, de lidstaten en de particuliere 
sector nauw en gestructureerd 
samenwerken. Daartoe moeten de lidstaten 
samenwerken binnen het kader van 
Aanbeveling XXX/XXXX van de 
Commissie [EU-toolbox voor een 
gecoördineerde aanpak ten behoeve van 
een Europees kader voor digitale 
identiteit]26 om een toolbox voor een 
Europees kader voor digitale identiteit op 
te stellen. De toolbox moet beschikken 
over een alomvattende technische 
architectuur en een referentiekader, 
gemeenschappelijke normen en technische 

(36) Om versnippering en obstakels ten 
gevolge van uiteenlopende normen en 
technische beperkingen te voorkomen, en 
om, door middel van een gecoördineerd 
proces, de toekomstige uitvoering van het 
Europese kader voor digitale identiteit niet 
in gevaar te brengen, moeten de 
Commissie, de lidstaten en de particuliere 
sector nauw en gestructureerd 
samenwerken. Daartoe moeten de lidstaten 
samenwerken binnen het kader van 
Aanbeveling XXX/XXXX van de 
Commissie [EU-toolbox voor een 
gecoördineerde aanpak ten behoeve van 
een Europees kader voor digitale 
identiteit]26 om een toolbox voor een 
Europees kader voor digitale identiteit op 
te stellen. De toolbox moet beschikken 
over een alomvattende technische 
architectuur en een referentiekader voor de 
gedecentraliseerde, soevereine 
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referenties en richtsnoeren en 
beschrijvingen van beste praktijken, die ten 
minste alle aspecten van de 
functionaliteiten en de interoperabiliteit 
van de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit, inclusief elektronische 
handtekeningen, omvatten, en van de 
gekwalificeerde vertrouwensdienst voor de 
attestering van attributen, zoals in deze 
verordening uiteengezet. In dit verband 
moeten de lidstaten ook overeenstemming 
bereiken over gemeenschappelijke 
elementen van een bedrijfsmodel en een 
vergoedingsstructuur van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit, zodat 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen in een 
grensoverschrijdende context eenvoudiger 
kunnen deelnemen. De inhoud van de 
toolbox moet zich ontwikkelen in 
samenhang met en een afspiegeling zijn 
van het resultaat van de discussie over en 
het goedkeuringsproces van het Europese 
kader voor digitale identiteit.

architectuur van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit, 
gemeenschappelijke normen en technische 
referenties en richtsnoeren en 
beschrijvingen van beste praktijken, die ten 
minste alle aspecten van de 
functionaliteiten en de interoperabiliteit 
van de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit, inclusief elektronische 
handtekeningen, omvatten, en van de 
gekwalificeerde vertrouwensdienst voor de 
attestering van attributen, zoals in deze 
verordening uiteengezet. In dit verband 
moeten de lidstaten ook overeenstemming 
bereiken over gemeenschappelijke 
elementen van een bedrijfsmodel en een 
vergoedingsstructuur van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit, zodat 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen in een 
grensoverschrijdende context eenvoudiger 
kunnen deelnemen. De inhoud van de 
toolbox moet zich ontwikkelen in 
samenhang met en een afspiegeling zijn 
van het resultaat van de discussie over en 
het goedkeuringsproces van het Europese 
kader voor digitale identiteit.

_________________ _________________
26 [voeg referentie in na vaststelling] 26 [voeg referentie in na vaststelling]

Or. en

Amendement 69
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) De afgifte en het 
systematische gebruik van persistente 
unieke identificatiecodes op EU-niveau 
brengt risico’s met zich mee voor de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
persoonlijke levenssfeer. Daarom moet 
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het gebruik van ingebouwde “privacy 
door ontwerp”-architecturen (privacy by 
design) door de lidstaten en de Commissie 
worden bevorderd.

Or. en

Amendement 70
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 42, lid 1, van 
Verordening (EU) 2018/1525 van het 
Europees Parlement en de Raad27.

(37) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 42, lid 1, van 
Verordening (EU) 2018/1525 van het 
Europees Parlement en de Raad27 en heeft 
op 28 juli 2021 zijn opmerkingen kenbaar 
gemaakt.

_________________ _________________
27 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

27 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Or. en

Amendement 71
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een juridisch kader voor 
elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische documenten, 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging en certificatendiensten voor 
websiteauthenticatie, elektronische 
archivering en elektronische attestering 
van attributen, het beheer van middelen 
voor het aanmaken van elektronische 
handtekeningen en zegels op afstand, en 
elektronische registers,

c) een juridisch kader voor 
elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische documenten, 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging en elektronische attestering van 
attributen, het beheer van middelen voor 
het aanmaken van elektronische 
handtekeningen en zegels op afstand;

(Hangt samen met de schrapping van 
artikelen 45 (nieuw), 45 octies, nonies, 
en decies)

Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een juridisch kader voor 
elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische documenten, 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging en certificatendiensten voor 
websiteauthenticatie, elektronische 
archivering en elektronische attestering van 
attributen, het beheer van middelen voor 
het aanmaken van elektronische 
handtekeningen en zegels op afstand, en 
elektronische registers,

c) een juridisch kader voor 
elektronische handtekeningen, 
elektronische zegels, elektronische 
tijdstempels, elektronische documenten, 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging en certificatendiensten voor 
websiteauthenticatie, elektronische 
archivering en elektronische attestering van 
attributen, het beheer van middelen voor 
het aanmaken van elektronische 
handtekeningen en zegels op afstand;
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Or. en

Amendement 73
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende punt 5 bis) wordt 
ingevoegd:
5 bis) “gebruiker”: een natuurlijke of 
rechtspersoon, of een natuurlijke persoon 
die een rechtspersoon vertegenwoordigt, 
die gebruikmaakt van 
vertrouwensdiensten, elektronische 
identificatiemiddelen of Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig deze verordening worden 
aangeboden;

Or. en

Amendement 74
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 5

Bestaande tekst Amendement

(5) “authenticatie”: een elektronisch proces 
dat de bevestiging van de elektronische 
identificatie van een natuurlijke persoon 
of rechtspersoon, of van de oorsprong en 
integriteit van gegevens in elektronische 
vorm, mogelijk maakt;

“(5) “authenticatie”: een elektronisch 
proces dat verifiëring van de 
gepresenteerde gegevens mogelijk maakt”
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Or. en

(32014R0910)

Motivering

Authenticatie moet worden gedefinieerd als gescheiden van identificatie, aangezien dit 
verschillende onderdelen van het proces zijn. Authenticatie betekent dat gegevens of claims 
van de gebruiker worden geverifieerd; dit mag niet de identificatie ervan impliceren. Dit 
amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.

Amendement 75
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – c
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) “certificaat voor elektronische 
handtekeningen”: een elektronische 
attestering of reeks attesteringen die 
valideringsgegevens voor elektronische 
handtekeningen aan een natuurlijke 
persoon koppelt en ten minste de naam of 
het pseudoniem van die persoon 
bevestigt;”;

(14) “certificaat voor elektronische 
handtekeningen”: een elektronische 
attestering die valideringsgegevens voor 
elektronische handtekeningen aan een 
natuurlijke persoon koppelt en ten minste 
de naam of het pseudoniem van die 
persoon bevestigt;

Or. en

Amendement 76
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – d
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 16 – d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het elektronisch archiveren van Schrappen
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elektronische documenten;

Or. en

Amendement 77
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – d
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het opslaan van elektronische 
gegevens in elektronische registers.;

Schrappen

Or. en

Motivering

Ledgers zijn onveranderlijk en zijn daarom systematisch in strijd met 
gegevensbeschermingsregels zoals beperking van de bewaartermijn of het recht op 
gegevenswissing. Hangt samen met de schrapping van artikelen 45 nonies en decies.

Amendement 78
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – d
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 16 – f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het opslaan van elektronische 
gegevens in elektronische registers.;

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – g
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) “certificaat voor elektronische 
zegels”: een elektronische attestering of 
reeks attesteringen die valideringsgegevens 
van elektronische zegels aan een 
rechtspersoon verbindt en de naam van die 
rechtspersoon bevestigt;;

(29) “certificaat voor elektronische 
zegels”: een elektronische attestering of 
reeks attesteringen die valideringsgegevens 
van elektronische zegels aan een 
rechtspersoon verbindt en ten minste de 
naam of het pseudoniem van die 
rechtspersoon bevestigt;

Or. en

Amendement 80
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – g
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) “certificaat voor elektronische 
zegels”: een elektronische attestering of 
reeks attesteringen die valideringsgegevens 
van elektronische zegels aan een 
rechtspersoon verbindt en de naam van die 
rechtspersoon bevestigt;;

(29) “certificaat voor elektronische 
zegels”: een elektronische attestering of 
reeks attesteringen die valideringsgegevens 
van elektronische zegels aan een 
rechtspersoon verbindt en ten minste de 
naam of het pseudoniem van die 
rechtspersoon bevestigt;;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan artikel 3, lid 14.

Amendement 81
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – h
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) “validering”: proces waarmee 
wordt nagegaan of, en bevestigd dat een 
elektronische handtekening of een 
elektronisch zegel of 
persoonsidentificatiegegevens of een 
elektronische attestering van attributen 
geldig is/zijn;

(41) “validering”: proces waarmee 
wordt nagegaan of gegevens in 
elektronische vorm conform de vereisten 
van deze verordening geldig zijn;

Or. en

Amendement 82
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) “Europese portemonnee voor 
digitale identiteit”: een product en dienst 
die de gebruiker in staat stelt 
identiteitsgegevens, inloggegevens en 
attributen met betrekking tot zijn/haar 
identiteit op te slaan, op verzoek aan 
vertrouwende partijen te verstrekken, voor 
online en offline authenticatie voor een 
dienst overeenkomstig artikel 6 bis te 
gebruiken; en gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen en zegels 
aan te maken;

(42) “Europese portemonnee voor 
digitale identiteit”: een product en dienst 
die de gebruiker in staat stelt 
identiteitsgegevens, bevestigingen van 
toestemming om persoonsgegevens te 
delen, inloggegevens en attributen met 
betrekking tot zijn/haar identiteit te 
beheren en op te slaan, op verzoek aan 
vertrouwende partijen te verstrekken, voor 
online en offline authenticatie voor een 
dienst overeenkomstig artikel 6 bis te 
gebruiken; en gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen en zegels 
aan te maken;

Or. en
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Amendement 83
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) “Europese portemonnee voor 
digitale identiteit”: een product en dienst 
die de gebruiker in staat stelt 
identiteitsgegevens, inloggegevens en 
attributen met betrekking tot zijn/haar 
identiteit op te slaan, op verzoek aan 
vertrouwende partijen te verstrekken, voor 
online en offline authenticatie voor een 
dienst overeenkomstig artikel 6 bis te 
gebruiken; en gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen en zegels 
aan te maken;

(42) “Europese portemonnee voor 
digitale identiteit”: een product en dienst 
die de gebruiker in staat stelt 
identiteitsgegevens, inloggegevens en 
attributen met betrekking tot zijn/haar 
identiteit op te slaan, op verzoek selectief 
aan naar behoren gemachtigde 
vertrouwende partijen te verstrekken, voor 
online en offline authenticatie voor een 
dienst overeenkomstig artikel 6 bis te 
gebruiken; en gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen en zegels 
aan te maken;

Or. en

Amendement 84
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) “Europese portemonnee voor 
digitale identiteit”: een product en dienst 
die de gebruiker in staat stelt 
identiteitsgegevens, inloggegevens en 
attributen met betrekking tot zijn/haar 
identiteit op te slaan, op verzoek aan 
vertrouwende partijen te verstrekken, voor 
online en offline authenticatie voor een 
dienst overeenkomstig artikel 6 bis te 
gebruiken; en gekwalificeerde 

(42) “Europese portemonnee voor 
digitale identiteit”: een softwareproduct 
dat de gebruiker in staat stelt op een door 
de gebruiker gecontroleerd apparaat 
identiteitsgegevens, inloggegevens en 
attributen met betrekking tot zijn/haar 
identiteit op te slaan, op verzoek aan 
vertrouwende partijen te verstrekken, voor 
online en offline authenticatie voor een 
dienst overeenkomstig artikel 6 bis te 
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elektronische handtekeningen en zegels 
aan te maken;

gebruiken; en elektronische 
handtekeningen en zegels aan te maken;

Or. en

Amendement 85
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3, lid 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) “attribuut”: een eigenschap, 
kenmerk of kwaliteit van een natuurlijke of 
rechtspersoon of een entiteit, in 
elektronisch formaat;

(43) “attribuut”: een elektronische 
weergave van een eigenschap, kenmerk of 
kwaliteit van een natuurlijke of 
rechtspersoon of een entiteit, in 
elektronisch formaat;

Or. en

Amendement 86
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) “attribuut”: een eigenschap, 
kenmerk of kwaliteit van een natuurlijke of 
rechtspersoon of een entiteit, in 
elektronisch formaat;

(43) “attribuut”: een weergave van een 
eigenschap, kenmerk of kwaliteit van een 
natuurlijke of rechtspersoon of een entiteit, 
in elektronisch formaat;

Or. en

Amendement 87
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

45 bis) “zero-knowledge-attestering”: een 
anonieme elektronische attestering;

Or. en

Amendement 88
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) “authentieke bron”: een register of 
systeem, onder de verantwoordelijkheid 
van een publiekrechtelijk orgaan of 
particuliere entiteit, dat attributen omtrent 
een natuurlijke of rechtspersoon bevat en 
als de primaire bron van die informatie 
wordt beschouwd of krachtens nationaal 
recht als authentiek wordt erkend;

(46) “authentieke bron”: een register of 
systeem, onder de verantwoordelijkheid 
van een publiekrechtelijk orgaan of 
particuliere entiteit, dat attributen omtrent 
een natuurlijke of rechtspersoon bevat en 
krachtens nationaal recht als authentiek 
wordt erkend;

Or. en

Amendement 89
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(46) “authentieke bron”: een register of 
systeem, onder de verantwoordelijkheid 
van een publiekrechtelijk orgaan of 
particuliere entiteit, dat attributen omtrent 
een natuurlijke of rechtspersoon bevat en 
als de primaire bron van die informatie 
wordt beschouwd of krachtens nationaal 
recht als authentiek wordt erkend;

(46) “authentieke bron”: een register of 
systeem, onder de verantwoordelijkheid 
van een publiekrechtelijk orgaan of 
particuliere entiteit, dat attributen omtrent 
een natuurlijke of rechtspersoon bevat en 
als de primaire bron van die informatie 
wordt beschouwd of krachtens het 
Unierecht en het recht van de lidstaat als 
authentiek wordt erkend;

Or. en

Amendement 90
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) “authentieke bron”: een register of 
systeem, onder de verantwoordelijkheid 
van een publiekrechtelijk orgaan of 
particuliere entiteit, dat attributen omtrent 
een natuurlijke of rechtspersoon bevat en 
als de primaire bron van die informatie 
wordt beschouwd of krachtens nationaal 
recht als authentiek wordt erkend;

(46) “authentieke bron”: een register of 
systeem, onder de verantwoordelijkheid 
van een publiekrechtelijk orgaan, dat 
attributen omtrent een natuurlijke of 
rechtspersoon bevat en als de primaire bron 
van die informatie wordt beschouwd of 
krachtens nationaal recht als authentiek 
wordt erkend;

Or. en

Amendement 91
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 47 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(47) “elektronische archivering”: een 
dienst die de ontvangst, opslag, 
verwijdering en doorzending van 
elektronische gegevens of documenten 
verzorgt om de integriteit, de juistheid van 
de oorsprong en de wettelijke kenmerken 
ervan gedurende de volledige 
bewaartermijn te garanderen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Buiten het toepassingsgebied — archivering heeft niets te maken met identificatie. Er is ook 
geen EU-harmonisatie op het gebied van safeloketten.

Amendement 92
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) “elektronische archivering”: een 
dienst die de ontvangst, opslag, 
verwijdering en doorzending van 
elektronische gegevens of documenten 
verzorgt om de integriteit, de juistheid van 
de oorsprong en de wettelijke kenmerken 
ervan gedurende de volledige 
bewaartermijn te garanderen;

(47) “elektronische archivering”: de 
opslag en verwijdering van elektronische 
gegevens of documenten verzorgt om de 
integriteit, de juistheid van de oorsprong en 
de wettelijke kenmerken ervan gedurende 
de volledige bewaartermijn te garanderen;

Or. en

Amendement 93
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 48
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) “gekwalificeerde elektronische 
archiveringsdienst”: een dienst die 
voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in 
artikel 45 octies;

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) “inloggegevens”: een bewijs van 
bekwaamheid, ervaring, rechten of 
toestemming van een persoon;

(52) “inloggegevens”: een bewijs van 
rechten of toestemming van een persoon;

Or. en

Amendement 95
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) “inloggegevens”: een bewijs van 
bekwaamheid, ervaring, rechten of 
toestemming van een persoon;

(52) “inloggegevens”: een bewijs van de 
attributen, rechten of toestemming van een 
persoon;

Or. en
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Motivering

Gebruik van de nieuwe definitie van “attribuut” in artikel 3, lid 43, met het oog op 
consistentie.

Amendement 96
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) “elektronisch register”: een 
onvervalsbare elektronische 
gegevensopslag die de authenticiteit en de 
integriteit van de daarin opgenomen 
gegevens, de juistheid van de datum en 
het tijdstip, en de chronologische volgorde 
garandeert;

Schrappen

Or. en

(Hangt samen met de schrapping van artikelen 45 nonies en decies.)

Amendement 97
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) “elektronisch register”: een 
onvervalsbare elektronische 
gegevensopslag die de authenticiteit en de 
integriteit van de daarin opgenomen 
gegevens, de juistheid van de datum en 
het tijdstip, en de chronologische volgorde 
garandeert;

Schrappen
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Or. en

Amendement 98
Cristian Terheş

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Artikel 3 – alinea 1 – punt 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

54 bis) De digitaal geïdentificeerde is de 
natuurlijke of rechtspersoon waaraan de 
persoonsidentificatiegegevens toebehoren.

Or. en

Amendement 99
Cristian Terheş

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Artikel 3 – alinea 1 – punt 54 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

54 ter) “zelfsoevereine identiteit”: een 
architectuur van een identiteitssysteem op 
basis van het kernbeginsel dat een digitaal 
geïdentificeerde het recht heeft om 
volledige en permanente controle te 
hebben over het gebruik van de 
elektronische identificatiemiddelen en 
over het gebruik van de bijbehorende 
persoonsidentificatiegegevens.

Or. en

Amendement 100
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) “unieke identificatie”: een proces 
waarbij persoonsidentificatiegegevens of 
persoonsidentificatiemiddelen met een 
bestaande account van dezelfde persoon 
worden gematcht of gekoppeld.”;

Schrappen

Or. en

Amendement 101
Cristian Terheş

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Artikel 3 – alinea 1 – punt 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) “unieke identificatie”: een proces 
waarbij persoonsidentificatiegegevens of 
persoonsidentificatiemiddelen met een 
bestaande account van dezelfde persoon 
worden gematcht of gekoppeld.”;

Schrappen

Or. en

Amendement 102
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – punt 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) “unieke identificatie”: een proces Schrappen
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waarbij persoonsidentificatiegegevens of 
persoonsidentificatiemiddelen met een 
bestaande account van dezelfde persoon 
worden gematcht of gekoppeld.”;

Or. en

Motivering

Hangt samen met de schrapping van artikel 11 bis.

Amendement 103
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pseudoniemen in elektronische transacties Verwerking en bescherming van 
persoonsgegevens en pseudoniemen in 
elektronische transacties

Or. en

Amendement 104
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pseudoniemen in elektronische transacties Bescherming van persoonsgegevens en 
pseudoniemen in elektronische transacties

Or. en
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Motivering

Gebaseerd op de tekst van eIDAS 2014.

Amendement 105
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pseudoniemen in elektronische 
transacties

Bescherming van persoonsgegevens

Or. en

Amendement 106
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de verwerking van persoonsgegevens 
worden de beginselen van minimale 
gegevensverwerking, doelbinding en 
gegevensbescherming door ontwerp en 
door standaardinstellingen toegepast, 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 107
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het rechtsgevolg dat aan het 
gebruik van pseudoniemen op grond van 
nationaal recht wordt toegekend, wordt het 
gebruik ervan in elektronische transacties 
niet verboden.;

1. De verwerking van persoonsgegevens 
vindt plaats overeenkomstig Verordening 
(EG) 2016/679, Verordening 
(EG) 2018/1725 en Richtlijn 2002/58, 
indien van toepassing.
1 bis. De bepalingen inzake de verwerking 
van persoonsgegevens in deze 
verordening worden geacht de bepalingen 
van de in lid 1 bedoelde instrumenten toe 
te passen op de specifieke maatregelen 
van deze verordening.
1 ter. Het interoperabiliteitskader 
overeenkomstig artikel 12 maakt de 
uitvoering van het beginsel van privacy 
door ontwerp mogelijk en vergemakkelijkt 
deze;
2. Onverminderd het rechtsgevolg dat aan 
het gebruik van pseudoniemen op grond 
van nationaal recht wordt toegekend, is het 
gebruik ervan mogelijk krachtens deze 
verordening

Or. en

Amendement 108
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het rechtsgevolg dat aan het 
gebruik van pseudoniemen op grond van 
nationaal recht wordt toegekend, wordt het 
gebruik ervan in elektronische transacties 
niet verboden.;

Onverminderd het rechtsgevolg dat aan het 
gebruik van pseudoniemen op grond van 
het nationaal recht wordt toegekend, wordt 
het gebruik ervan in elektronische 
transacties niet verboden. Het gebruik van 
pseudoniemen is met name toegestaan bij 
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alle transacties met particuliere 
vertrouwende partijen en waarbij 
identificatie van de gebruiker niet 
wettelijk verplicht is.;

Or. en

Motivering

Het gebruik van pseudoniemen is een privacybevorderende techniek die kan worden gebruikt 
om gegevens tot een minimum te beperken. Het moet daarom uitdrukkelijk worden toegestaan 
voor alle situaties waarin identificatie niet wettelijk verplicht is.

Amendement 109
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5, lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het rechtsgevolg dat aan het 
gebruik van pseudoniemen op grond van 
nationaal recht wordt toegekend, wordt het 
gebruik ervan in elektronische transacties 
niet verboden.”;

2. Onverminderd het rechtsgevolg dat aan 
het gebruik van pseudoniemen op grond 
van nationaal recht wordt toegekend, is het 
gebruik ervan in elektronische transacties 
altijd een mogelijkheid ter vervanging van 
een unieke identificatiecode.

Or. en

Amendement 110
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het rechtsgevolg dat aan het 
gebruik van pseudoniemen op grond van 

Onverminderd het rechtsgevolg dat aan het 
gebruik van pseudoniemen op grond van 
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nationaal recht wordt toegekend, wordt het 
gebruik ervan in elektronische transacties 
niet verboden.;

nationaal recht wordt toegekend, is het 
gebruik ervan, of het anonieme gebruik 
ervan, in elektronische transacties 
onbeperkt toegestaan.

Or. en

Amendement 111
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het volgende artikel 5 bis (nieuw) wordt 
ingevoegd:
“Artikel 5 bis: Specifieke bepalingen ter 
bescherming van de grondrechten van 
natuurlijke personen”
1. Het gebruik van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit wordt 
niet verplicht voor natuurlijke personen. 
Wanneer essentiële diensten worden 
verleend en de toegang daartoe het 
gebruik van de Europese portemonnee 
vereist, biedt de dienstverlener 
gemakkelijk toegankelijke alternatieven 
aan.
2. De elektronische identificatie van 
natuurlijke personen vindt alleen plaats 
wanneer het nationale recht of het recht 
van de Unie zulks vereist; wanneer de 
identificatie van natuurlijke personen op 
grond van het nationale recht of het recht 
van de Unie niet vereist is, worden geen 
persoonlijke identificatiegegevens 
vrijgegeven.
3. Vertrouwende partijen gebruiken 
uitsluitend de gegevens die noodzakelijk 
zijn voor de functie en waarvoor een 
juridische noodzaak bestaat. De Europese 
portemonnee voor digitale identiteit stelt 
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slechts minimale gegevens selectief open 
voor vertrouwende partijen.”

Or. en

Amendement 112
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5, lid 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens 
geschiedt overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679, met name door toepassing 
van de beginselen van minimale 
gegevensverwerking, doelbinding en 
gegevensbescherming door ontwerp en 
door standaardinstellingen.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op de tekst van eIDAS 2014. In te voegen vóór het vorige lid.

Amendement 113
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis, lid 2, punt b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) krachtens een mandaat van een 
lidstaat;

b) op basis van een mandaat van een 
lidstaat door een in Europa gevestigde 
Europese overheidsorganisatie of 
onderneming die in Europa personeel in 
dienst heeft en een aanzienlijke 



PE732.842v02-00 74/168 AM\1258162NL.docx

NL

hoeveelheid belasting betaalt;

Or. en

Amendement 114
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) op een transparante en door de 
gebruiker traceerbare wijze veilig de 
nodige wettelijke 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aanvragen, verkrijgen, opslaan, selecteren, 
combineren en delen, zodat zij zich online 
en offline kunnen authenticeren om 
openbare en particuliere onlinediensten te 
gebruiken;

a) op een transparante en door de 
gebruiker traceerbare wijze veilig de 
nodige wettelijke 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aanvragen, verkrijgen, opslaan, selecteren, 
combineren en delen, zodat zij zich online 
en offline kunnen authenticeren om 
openbare en particuliere onlinediensten te 
gebruiken, waarbij ervoor gezorgd wordt 
dat selectieve openstelling mogelijk is;

Or. en

Amendement 115
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) op een transparante en door de 
gebruiker traceerbare wijze veilig de 
nodige wettelijke 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aanvragen, verkrijgen, opslaan, selecteren, 

a) op een transparante en door de 
gebruiker traceerbare wijze, waarbij de 
gebruiker de controle heeft, veilig de 
nodige wettelijke 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
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combineren en delen, zodat zij zich online 
en offline kunnen authenticeren om 
openbare en particuliere onlinediensten te 
gebruiken;

aanvragen, verkrijgen, opslaan, selecteren, 
combineren en delen, zodat zij zich online 
en offline kunnen authenticeren om 
openbare en particuliere onlinediensten te 
gebruiken;

Or. en

Amendement 116
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 3 – punt a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de transacties of het gebruik van 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attestering van attributen 
waarmee de gebruiker heeft ingestemd, 
bekijken en beheren;

Or. en

Motivering

De digitale portemonnee moet een eenvoudige interface bevatten waar gebruikers een 
overzicht moeten krijgen van alle gegevens en attributen die zij hebben gedeeld met 
vertrouwende partijen en waar zij de mogelijkheid moeten hebben om de toegang tot deze 
gegevens te herroepen.

Amendement 117
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis, lid 3, punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) middels gekwalificeerde b) middels elektronische 
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elektronische handtekeningen 
ondertekenen.

handtekeningen ondertekenen.

Or. en

Motivering

Aangezien gekwalificeerde handtekeningen gekoppeld zijn aan een externe dienstverlener, 
maar ook zelfhandtekeningen mogelijk moeten zijn, moet deze tekst verwijzen naar de laagste 
noemer.

Amendement 118
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 3 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een weloverwogen beslissing 
nemen over het delen van 
persoonsgegevens met vertrouwende 
partijen. Dit omvat de identificatie van de 
vertrouwende partij, de mogelijkheid voor 
de gebruiker om informatieverzoeken van 
vertrouwende partijen geheel of 
gedeeltelijk af te wijzen, en een volledige 
transactiegeschiedenis die lokaal is 
opgeslagen op het apparaat dat de 
portemonnee bewaart.

Or. en

Amendement 119
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 3 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een weloverwogen beslissing 
nemen over het delen van 
persoonsgegevens met vertrouwende 
partijen. Dit omvat de identificatie van de 
vertrouwende partij, de mogelijkheid om 
informatieverzoeken van vertrouwende 
partijen geheel of gedeeltelijk af te wijzen, 
en een volledige transactiegeschiedenis.

Or. en

Amendement 120
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a – 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) voor vertrouwende partijen om 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aan te vragen en te valideren;

(2) voor vertrouwende partijen om 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aan te vragen en te valideren om 
vertrouwende partijen uniek te 
identificeren en hun informatieverzoeken 
te beperken tot het opvragen van 
informatie op basis van het beoogde 
gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit overeenkomstig 
artikel 6 ter, lid 1;

Or. en

Amendement 121
Cristian Terheş

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a – 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) voor vertrouwende partijen om 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aan te vragen en te valideren;

(2) voor gekwalificeerde en niet-
gekwalificeerde vertrouwensdiensten voor 
elektronische authenticatie en 
vertrouwende partijen om 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aan te vragen en te valideren, in volledige 
overeenstemming met de AVG en met 
name artikel 32;

Or. en

Amendement 122
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a – 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) voor vertrouwende partijen om 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aan te vragen en te valideren;

(2) voor vertrouwende partijen om 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen 
aan te vragen en te valideren in 
overeenstemming met de 
registratieprocedure zoals omschreven in 
artikel 6 ter, lid 1;

Or. en

Motivering

De gevoelige aard van de in de portemonnee opgeslagen gegevens rechtvaardigt een hoge 
mate van bescherming tegen buitensporige verzoeken om persoonsgegevens of tegen het 
misbruik van persoonsgegevens. Om onrechtmatig gebruik of misbruik van persoonsgegevens 
daadwerkelijk te voorkomen en gebruikers te beschermen tegen fraude, mogen vertrouwende 
partijen gegevens uit de portemonnee alleen gebruiken als zij bij de lidstaten zijn 
geregistreerd.

Amendement 123
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Paul Tang
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a – 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) om vertrouwende partijen op 
unieke wijze te kunnen identificeren om 
hun identificatiegegevens, use cases en 
verzoeken om gebruikersgegevens te 
kunnen opnemen in een openbaar register 
dat onder toezicht staat van de 
toezichthoudende autoriteiten die zijn 
ingesteld bij Verordening (EU) 2016/679;

Or. en

Motivering

Deze benadering van vertrouwende partijen garandeert een zorgvuldig toezicht op de 
toepassing van het beginsel van minimale gegevensverwerking door 
gegevensbeschermingsautoriteiten, het maatschappelijk middenveld, de media en het publiek.

Amendement 124
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) om vertrouwende partijen uniek te 
identificeren en hun informatieverzoeken 
te beperken tot dat waarvoor zij 
goedkeuring hebben gekregen van een 
lidstaat overeenkomstig artikel 6 ter, lid 1;

Or. en

Amendement 125
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Paul Tang
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a – 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) om lokaal en zonder 
internettoegang voor de portemonnee, 
persoonsidentificatiegegevens, 
elektronische attestering van attributen of 
andere gegevens, zoals inloggegevens, aan 
vertrouwende partijen aan te bieden;

(3) om lokaal en zonder 
internettoegang voor de portemonnee, 
persoonsidentificatiegegevens zoals 
inloggegevens, elektronische attestering 
van attributen of andere gegevens aan 
vertrouwende partijen aan te bieden en 
voor de gebruiker om een weloverwogen 
beslissing te nemen over het delen van 
persoonlijke informatie met vertrouwende 
partijen. Dit omvat de identificatie van de 
vertrouwende partij, de volledige of 
gedeeltelijke afwijzing van 
informatieverzoeken van vertrouwende 
partijen, een volledige 
transactiegeschiedenis, de mogelijkheid 
om eerder gegeven toestemming voor 
informatieverzoeken in te trekken en 
informatie over de uitoefening van 
rechten als betrokkene;

Or. en

Motivering

Dit amendement voegt de mogelijkheid toe voor de gebruiker om zijn toestemming voor de 
reeds door de rapporteur voorgestelde wijzigingen in te trekken.

Amendement 126
Cristian Terheş

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a – 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) om lokaal en zonder 
internettoegang voor de portemonnee, 

(3) om lokaal en zonder 
internettoegang voor de portemonnee, 
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persoonsidentificatiegegevens, 
elektronische attestering van attributen of 
andere gegevens, zoals inloggegevens, aan 
vertrouwende partijen aan te bieden;

persoonsidentificatiegegevens, 
elektronische attestering van attributen of 
andere gegevens, zoals inloggegevens, in 
volledige overeenstemming met de AVG, 
en met name met artikel 32 daarvan, aan 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten voor 
elektronische authenticatie en aan 
vertrouwende partijen aan te bieden;

Or. en

Amendement 127
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a – 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) om vertrouwende partijen uniek te 
identificeren en hun informatieverzoeken 
te beperken tot dat waarvoor zij 
goedkeuring hebben gekregen van een 
lidstaat overeenkomstig artikel 6 ter, lid 1;

Or. en

Amendement 128
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) Gevolmachtigden die optreden als 
tussenpersoon tussen vertrouwende 
partijen en Europese portemonnees voor 
digitale identiteit verwerven geen kennis 



PE732.842v02-00 82/168 AM\1258162NL.docx

NL

over de inhoud van de transactie

Or. en

Amendement 129
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten van gekwalificeerde 
attesteringen van attributen geen 
informatie over het gebruik van die 
attributen kunnen ontvangen;

b) waarborgen dat het voor verleners 
van gekwalificeerde en niet-
gekwalificeerde attesteringen van 
attributen technisch onmogelijk is 
informatie over het gebruik van die 
attributen te kunnen ontvangen;

Or. en

Amendement 130
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten van gekwalificeerde 
attesteringen van attributen geen informatie 
over het gebruik van die attributen kunnen 
ontvangen;

b) waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten van gekwalificeerde 
en niet-gekwalificeerde attesteringen van 
attributen geen informatie over het gebruik 
van die attributen kunnen ontvangen;

Or. en

Amendement 131
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten van gekwalificeerde 
attesteringen van attributen geen informatie 
over het gebruik van die attributen kunnen 
ontvangen;

b) waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten van gekwalificeerde 
en niet-gekwalificeerde attesteringen van 
attributen geen informatie over het gebruik 
van die attributen kunnen ontvangen;

Or. en

Amendement 132
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten van gekwalificeerde 
attesteringen van attributen geen informatie 
over het gebruik van die attributen kunnen 
ontvangen;

b) waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten van gekwalificeerde 
en niet-gekwalificeerde attesteringen van 
attributen geen informatie over het gebruik 
van die attributen kunnen ontvangen;

Or. en

Motivering

Om traceren ook voor lagere vertrouwensniveaus te verbieden.

Amendement 133
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
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Artikel 6 bis – lid 4 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de gebruiker in staat stellen de 
gegevens van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit over te dragen en te 
herstellen, en de toegang tot die 
portemonnee te blokkeren wanneer zich 
een inbreuk op de beveiliging voordoet 
zodat opschorting, herroeping of 
intrekking van de portemonnee mogelijk 
is.

Or. en

Amendement 134
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) zero-knowledge-attestering 
mogelijk maken

Or. en

Amendement 135
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) zorgen voor een passend niveau 
van privacy

Or. en
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Amendement 136
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een mechanisme bieden waarmee 
de vertrouwende partij de gebruiker kan 
authenticeren en elektronische 
attesteringen van attributen kan ontvangen;

d) een mechanisme bieden waarmee 
de vertrouwende partij de gebruiker kan 
authenticeren en elektronische 
attesteringen van attributen kan ontvangen 
via selectieve openstellingen die niet 
kunnen worden herleid tot de gebruiker 
en waarbij de verwerking van 
persoonsgegevens tot een minimum wordt 
beperkt. Indien attesteringen van 
attributen voldoende zijn voor de 
doeleinden van de vertrouwende partij, 
vindt geen voorafgaande elektronische 
authenticatie of identificatie plaats;

Or. en

Amendement 137
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een mechanisme bieden waarmee 
de vertrouwende partij de gebruiker kan 
authenticeren en elektronische 
attesteringen van attributen kan ontvangen;

d) een mechanisme bieden waarmee 
de vertrouwende partij de gebruiker kan 
authenticeren of elektronische attesteringen 
van attributen kan ontvangen via selectieve 
openstellingen die niet kunnen worden 
herleid tot de gebruiker en waarbij de 
verwerking van persoonsgegevens tot een 
minimum wordt beperkt.
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Or. en

Amendement 138
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een mechanisme bieden waarmee 
de vertrouwende partij de gebruiker kan 
authenticeren en elektronische 
attesteringen van attributen kan ontvangen;

d) een mechanisme bieden waarmee 
de vertrouwende partij de identiteit van de 
gebruiker kan bevestigen en elektronische 
attesteringen van attributen kan ontvangen;

Or. en

Motivering

Om het beginsel van minimale gegevensverwerking te waarborgen, moet worden verduidelijkt 
dat voor het delen van elektronische attesten van attributen geen volledige persoonlijke 
identificatie van de gebruiker vereist is.

Amendement 139
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) waarborgen dat de in artikel 12, lid 
4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens uniek en 
permanent de daarmee verbonden 
natuurlijke of rechtspersonen 
vertegenwoordigen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 140
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) waarborgen dat de in artikel 12, 
lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens uniek en 
permanent de daarmee verbonden 
natuurlijke of rechtspersonen 
vertegenwoordigen.

e) waarborgen dat de in artikel 12, lid 
4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens die de 
natuurlijke of rechtspersonen op unieke 
en permanente wijze vertegenwoordigen 
slechts als pseudoniem worden gedeeld, 
zodat die voor alle vertrouwende partijen 
anders zijn teneinde de associatie of 
tracering van de gebruiker tussen 
vertrouwende partijen te voorkomen en 
het voor de afgever van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit, 
derden of de lidstaat onmogelijk te maken 
om informatie te ontvangen over het 
gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit of om gegevens uit 
verschillende contexten te combineren.

Or. en

Motivering

Domeinspecifieke pseudoniemen, in overeenstemming met het beginsel van doelbinding en de 
daaruit volgende onherleidbaarheid. Reeds toegepast in de Duitse eID-kaart.

Amendement 141
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de gebruiker in staat stellen 
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toegang te krijgen tot en een aanvraag in 
te dienen voor een exemplaar, in leesbaar 
formaat, van de lijst met handelingen, 
transacties of het gebruik van 
elektronische attesteringen van attributen 
of persoonsidentificatiegegevens die door 
de gebruiker zijn toegestaan.

Or. en

Amendement 142
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Het voor de afgever van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit of de daarmee verbonden 
diensten van derden of de lidstaat 
onmogelijk maken om informatie te 
ontvangen over het gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit;

Or. en

Amendement 143
Cristian Terheş

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt e bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Het gebruik van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit is 
facultatief, wordt kosteloos aangeboden 
en vormt in geen geval een grond voor 
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enige vorm van discriminatie.

Or. en

Amendement 144
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
relevante informatie over de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
openbaar is, met inbegrip van 
privacybeschermingsinstellingen, 
technische architectuur, 
beveiligingskaders en waar de verwerking 
van persoonsgegevens plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om gebruikers in staat te stellen weloverwogen beslissingen te 
nemen die zij kunnen baseren op de veiligheids- en privacykenmerken van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit.

Amendement 145
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Europese portemonnees voor 
digitale identiteit worden uitgegeven op 
grond van een aangemeld stelsel voor 

6. De Europese portemonnees voor 
digitale identiteit worden uitgegeven op 
grond van een aangemeld stelsel voor 



PE732.842v02-00 90/168 AM\1258162NL.docx

NL

elektronische identificatie met een “hoog” 
betrouwbaarheidsniveau. Het gebruik van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit is gratis voor natuurlijke 
personen.

elektronische identificatie met een “hoog” 
betrouwbaarheidsniveau. De broncode die 
wordt gebruikt voor het verstrekken van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit wordt gepubliceerd (open 
source). Het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit is 
vrijwillig en gratis voor natuurlijke 
personen. De toegang van natuurlijke 
personen tot overheids- of andere 
producten en diensten, tot onlineplatforms 
in de zin van de wet inzake digitale 
diensten of tot de arbeidsmarkt worden 
niet afhankelijk gesteld van het gebruik 
van de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit, noch mogen natuurlijke 
personen andere nadelen ondervinden als 
gevolg van het niet gebruiken van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit.

Or. en

Motivering

De portemonnee moet het mogelijk maken evaluaties en audits uit te voeren en 
veiligheidskwesties zo snel mogelijk op te sporen en op te lossen. Het gebruik van de 
portemonnee moet vrijwillig zijn en mag niet leiden tot discriminatie van degenen die er geen 
gebruik van maken.

Amendement 146
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Europese portemonnees voor 
digitale identiteit worden uitgegeven op 
grond van een aangemeld stelsel voor 
elektronische identificatie met een “hoog” 
betrouwbaarheidsniveau. Het gebruik van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit is gratis voor natuurlijke 

6. De Europese portemonnees voor 
digitale identiteit worden uitgegeven op 
grond van een aangemeld stelsel voor 
elektronische identificatie met een “hoog” 
betrouwbaarheidsniveau. Het gebruik van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit is gratis voor natuurlijke 
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personen. personen. De toegang tot 
overheidsdiensten of andere essentiële 
diensten, tot de arbeidsmarkt en de 
vrijheid om goederen en diensten te 
verkrijgen, mag niet worden beperkt of 
belemmerd voor natuurlijke personen die 
geen gebruik maken van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit.

Or. en

Amendement 147
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit. De afgever van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit verzamelt geen informatie over 
het gebruik van de portemonnee die niet 
noodzakelijk is voor de levering van de 
portemonneediensten, noch combineert 
hij persoonsidentificatiegegevens en 
andere persoonsgegevens die zijn 
opgeslagen of betrekking hebben op het 
gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit met 
persoonsgegevens van andere door deze 
afgever of derden aangeboden diensten 
als die niet noodzakelijk zijn voor de 
levering van de portemonneediensten, 
tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om 
heeft gevraagd. Persoonsgegevens met 
betrekking tot de verstrekking van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit worden fysiek en logisch 
gescheiden van andere opgeslagen 
gegevens. Indien de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit wordt verstrekt door 

7. Het technische kader voor de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit is onderworpen aan de volgende 
beginselen:
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particuliere partijen overeenkomstig lid 2, 
punten b) en c), is artikel 45 septies, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing.

a) Er wordt gebruik gemaakt van een 
gedecentraliseerde identiteitsarchitectuur, 
met inbegrip van gedecentraliseerde 
identificatiemiddelen, en elektronische 
identificatiemiddelen, attributen en 
certificaten worden veilig en uitsluitend 
op door de gebruiker gecontroleerde 
apparaten opgeslagen, tenzij de gebruiker 
facultatief instemt met opslag op 
hulpmiddelen van derden met het oog op 
gegevensrecuperatie;
b) Het kader verleent cryptografisch 
verifieerbare, specifieke onderdelen van 
de portemonnee en persoonlijke identiteit;
c) Het staat de totstandbrenging van 
unieke, privé- en beveiligde “peer-to-
peer”-verbindingen tussen twee partijen 
toe;
d) De gebruiker heeft volledige controle 
over de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit en zijn gegevens, met 
inbegrip van herroepbaarheid en 
zelfcertificering, alsook de mogelijkheid 
om met het oog op gegevensrecuperatie 
kopieën van zijn gegevens te maken op 
andere apparaten die door de gebruiker 
worden gecontroleerd;
e) De technische architectuur maakt het 
voor de afgever van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit of 
andere partijen onmogelijk om 
elektronische identificatiemiddelen, 
attributen, elektronische documenten en 
informatie over het gebruik van de 
portemonnee door de gebruiker te 
verzamelen of te verkrijgen. De 
uitwisseling van informatie via de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit maakt het niet mogelijk dat 
aanbieders van elektronische attestering 
van attributen of andere partijen in staat 
zijn transacties of gebruikersgedrag te 
volgen, aan elkaar te koppelen, met elkaar 
in verband te brengen of anderszins 
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kennis daarover te verwerven.
f) Persoonsgegevens met betrekking tot de 
verstrekking van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
worden fysiek en logisch gescheiden van 
andere opgeslagen gegevens.

g) Indien de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit wordt verstrekt door 
particuliere partijen overeenkomstig lid 2, 
punten b) en c), is artikel 45 septies, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing.

Or. en

Amendement 148
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit. De afgever van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit verzamelt geen informatie over 
het gebruik van de portemonnee die niet 
noodzakelijk is voor de levering van de 
portemonneediensten, noch combineert 
hij persoonsidentificatiegegevens en 
andere persoonsgegevens die zijn 
opgeslagen of betrekking hebben op het 
gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit met 
persoonsgegevens van andere door deze 
afgever of derden aangeboden diensten 
als die niet noodzakelijk zijn voor de 
levering van de portemonneediensten, 
tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om 
heeft gevraagd. Persoonsgegevens met 
betrekking tot de verstrekking van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit worden fysiek en logisch 

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit en zijn of haar 
gegevens. De technische architectuur 
maakt het voor de afgever van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit of 
voor aan de afgever verbonden diensten 
van derde partijen of voor de lidstaat 
onmogelijk om informatie over het 
gebruik van de portemonnee door de 
gebruiker te verzamelen of te verkrijgen. 
De uitwisseling van informatie via de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit maakt het niet mogelijk dat 
aanbieders van elektronische attestering 
van attributen in staat zijn transacties of 
gebruikersgedrag te volgen, aan elkaar te 
koppelen, met elkaar in verband te 
brengen of anderszins kennis daarover te 
verwerven. Persoonsgegevens met 
betrekking tot de verstrekking van de 
Europese portemonnees voor digitale 
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gescheiden van andere opgeslagen 
gegevens. Indien de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit wordt verstrekt door 
particuliere partijen overeenkomstig lid 2, 
punten b) en c), is artikel 45 septies, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing.

identiteit worden fysiek en logisch 
gescheiden van andere opgeslagen 
gegevens. Indien de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit wordt verstrekt door 
particuliere partijen overeenkomstig lid 2, 
punten b) en c), is artikel 45 septies, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing. De 
afgever van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit is de 
verwerkingsverantwoordelijke 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens in de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit.

Or. en

Amendement 149
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit. De afgever van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit verzamelt geen informatie over 
het gebruik van de portemonnee die niet 
noodzakelijk is voor de levering van de 
portemonneediensten, noch combineert 
hij persoonsidentificatiegegevens en 
andere persoonsgegevens die zijn 
opgeslagen of betrekking hebben op het 
gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit met 
persoonsgegevens van andere door deze 
afgever of derden aangeboden diensten 
als die niet noodzakelijk zijn voor de 
levering van de portemonneediensten, 
tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om 
heeft gevraagd. Persoonsgegevens met 

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit en de gegevens die 
daarin zijn opgeslagen. Noch de afgever 
van de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit, noch daarmee verband 
houdende diensten van derden, noch 
lidstaten hebben de technische 
mogelijkheid om informatie te verzamelen 
over het gebruik van de portemonnee door 
de gebruiker. Bovendien mogen 
aanbieders van elektronische attestering 
van attributen geen enkele mogelijkheid 
hebben om transacties of 
gebruikersgedrag te volgen, te koppelen, 
te correleren of daarover anderszins 
kennis te vergaren. De Europese 
portemonnee voor digitale identiteit biedt 
de gebruiker altijd een gemakkelijk 
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betrekking tot de verstrekking van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit worden fysiek en logisch 
gescheiden van andere opgeslagen 
gegevens. Indien de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit wordt verstrekt door 
particuliere partijen overeenkomstig lid 2, 
punten b) en c), is artikel 45 septies, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing.

toegankelijke mogelijkheid om zijn 
toestemming in te trekken of te verzoeken 
om verwijdering van zijn 
persoonsgegevens, overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679. Indien een 
dergelijke actie tot de stopzetting van de 
portemonneedienst leidt, ontvangt de 
gebruiker van tevoren een waarschuwing. 
Persoonsgegevens met betrekking tot de 
verstrekking van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
worden fysiek en logisch gescheiden van 
andere opgeslagen gegevens. Indien de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit wordt verstrekt door particuliere 
partijen overeenkomstig lid 2, punten b) en 
c), is artikel 45 septies, lid 4, van 
overeenkomstige toepassing. De afgever 
van de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit wordt beschouwd als de 
verwerkingsverantwoordelijke 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens

Or. en

Amendement 150
Marina Kaljurand, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit. De afgever van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit verzamelt geen informatie over 
het gebruik van de portemonnee die niet 
noodzakelijk is voor de levering van de 
portemonneediensten, noch combineert hij 
persoonsidentificatiegegevens en andere 
persoonsgegevens die zijn opgeslagen of 

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit en zijn of haar 
persoonsgegevens. De afgever van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit of een derde partij die een dienst 
verleent of de lidstaat verzamelt geen 
informatie over het gebruik van de 
portemonnee door de gebruiker die niet 
strikt noodzakelijk is voor en evenredig 
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betrekking hebben op het gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit met persoonsgegevens van andere 
door deze afgever of derden aangeboden 
diensten als die niet noodzakelijk zijn voor 
de levering van de portemonneediensten, 
tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om 
heeft gevraagd. Persoonsgegevens met 
betrekking tot de verstrekking van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit worden fysiek en logisch 
gescheiden van andere opgeslagen 
gegevens. Indien de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit wordt verstrekt door 
particuliere partijen overeenkomstig lid 1, 
punten b) en c), is artikel 45 septies, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing.

met uitsluitend de levering van de 
portemonneediensten, noch combineert hij 
persoonsidentificatiegegevens en andere 
persoonsgegevens die zijn opgeslagen of 
betrekking hebben op het gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit met persoonsgegevens van andere 
door deze afgever of derden aangeboden 
diensten als die niet strikt noodzakelijk zijn 
voor en evenredig met uitsluitend de 
levering van de portemonneediensten, 
tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om 
heeft gevraagd. De uitwisseling van 
informatie via de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit maakt het niet 
mogelijk dat aanbieders van elektronische 
attestering van attributen in staat zijn 
transacties of gebruikersgedrag te volgen, 
aan elkaar te koppelen, met elkaar in 
verband te brengen of anderszins kennis 
daarover te verwerven. Persoonsgegevens 
met betrekking tot de verstrekking van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit worden fysiek en logisch 
gescheiden van andere opgeslagen 
gegevens. Indien de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit wordt verstrekt door 
particuliere partijen overeenkomstig lid 1, 
punten b) en c), is artikel 45 septies, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing.

Or. en

Amendement 151
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit. De afgever van de 
Europese portemonnee voor digitale 

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit. De afgever van de 
Europese portemonnee voor digitale 
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identiteit verzamelt geen informatie over 
het gebruik van de portemonnee die niet 
noodzakelijk is voor de levering van de 
portemonneediensten, noch combineert hij 
persoonsidentificatiegegevens en andere 
persoonsgegevens die zijn opgeslagen of 
betrekking hebben op het gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit met persoonsgegevens van andere 
door deze afgever of derden aangeboden 
diensten als die niet noodzakelijk zijn voor 
de levering van de portemonneediensten, 
tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om 
heeft gevraagd. Persoonsgegevens met 
betrekking tot de verstrekking van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit worden fysiek en logisch 
gescheiden van andere opgeslagen 
gegevens. Indien de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit wordt verstrekt door 
particuliere partijen overeenkomstig lid 2, 
punten b) en c), is artikel 45 septies, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing.

identiteit verzamelt geen informatie over 
het gebruik van de portemonnee die niet 
noodzakelijk is voor de levering van de 
portemonneediensten, noch combineert hij 
persoonsidentificatiegegevens en andere 
persoonsgegevens die zijn opgeslagen of 
betrekking hebben op het gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit met persoonsgegevens van andere 
door deze afgever of derden aangeboden 
diensten als die niet noodzakelijk zijn voor 
de levering van de portemonneediensten, 
tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk om 
heeft gevraagd. De Europese portemonnee 
voor digitale identiteit mag geen 
gezondheidsgegevens bevatten, en alle 
overige persoonsgegevens met betrekking 
tot de verstrekking van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
worden fysiek en logisch gescheiden van 
andere opgeslagen gegevens. Indien de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit wordt verstrekt door particuliere 
partijen overeenkomstig lid 2, punten b) en 
c), is artikel 45 septies, lid 4, van 
overeenkomstige toepassing.

Or. en

Amendement 152
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De afgever van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit is de 
verwerkingsverantwoordelijke 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens in de 
Europese portemonnee voor digitale 
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identiteit.

Or. en

Motivering

Om de verantwoordelijkheden in het kader van de AVG te verduidelijken

Amendement 153
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Wanneer voor het attesteren van 
attributen geen identificatie van de 
gebruiker vereist is, wordt uitsluitend een 
zero-knowledge-attestering uitgevoerd.

Or. en

Amendement 154
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Europese portemonnee voor 
digitale identiteit verzoekt om 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming 
van de gebruiker om welke handelingen 
dan ook uit te voeren.

Or. en



AM\1258162NL.docx 99/168 PE732.842v02-00

NL

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de Europese portemonnee voor digitale identiteit geen 
verrichtingen kan uitvoeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Amendement 155
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De Europese portemonnee voor 
digitale identiteit voorziet in een state-of-
the-art mechanisme om alle gegevens van 
de gebruiker in de portemonnee van het 
ene apparaat naar het andere en van de 
ene portemonnee naar de andere op 
verzoek van de gebruiker kosteloos door te 
geven.

Or. en

Motivering

De architectuur van de Europese portemonnee voor digitale identiteit moet zorgen voor 
overdraagbaarheid van gegevens.

Amendement 156
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 quater. De Europese portemonnee 
voor digitale identiteit voorziet in een 
mechanisme voor de gebruiker om het 
toezichthoudend orgaan en de krachtens 
Verordening (EU) 2016/679 opgerichte 
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toezichthoudende autoriteiten rechtstreeks 
te informeren over elke vertrouwende 
partij die om een onevenredige 
hoeveelheid gegevens lijkt te verzoeken.

Or. en

Motivering

Dit amendement voegt een markeringsmechanisme toe om het publieke toezicht op de 
tenuitvoerlegging van gegevensminimalisering door de vertrouwende partijen te versterken.

Amendement 157
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 quinquies. De toegang tot openbare en 
particuliere diensten mag niet worden 
geweigerd, belemmerd of duurder 
gemaakt voor natuurlijke personen die 
ervoor kiezen geen gebruik te maken van 
de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit.

Or. en

Amendement 158
Marina Kaljurand, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 7 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 sexies. De gebruiker heeft het 
recht bij de afgever van de portemonnee te 
verzoeken om een back-upfunctie van de 
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gegevens die hij in zijn Europese 
portemonnee voor digitale identiteit heeft 
in situaties waarin de portemonnee niet 
beschikbaar is en in geval van verlies of 
diefstal van zijn apparaat. Deze back-
upfunctie wordt alleen ingeschakeld met 
de uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming van de gebruiker en wordt 
aangevuld met versterkte 
identiteitscontroles.

Or. en

Motivering

Indien de gebruiker dat wenst, moet hij recht hebben op een back-upfunctie van de gegevens 
die hij in de Europese portemonnee voor digitale identiteit heeft. Als de portemonnee 
succesvol is en steeds meer wordt gebruikt door burgers in het merendeel van hun dagelijkse 
activiteiten, is het belangrijk dat de gebruikers toegang hebben tot vangnetprocedures in 
geval van een storing. Deze back-upfunctie mag echter geen standaardinstelling van de 
portemonnee zijn en voor het inschakelen ervan is uitdrukkelijke toestemming vereist.

Amendement 159
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 47 gedelegeerde handelingen vast 
ter aanvulling van deze verordening met 
de vastlegging van technische en 
operationele specificaties voor de in de 
leden 3, 4 en 5 bedoelde voorschriften.

Or. en

Amendement 160
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Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling betreffende de 
uitvoering van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit technische en 
operationele specificaties en 
referentienormen inzake de in de leden 3, 
4, en 5, bedoelde voorschriften vast. Deze 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in 
artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

11. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen referentienormen 
inzake de in de leden 3, 4 en 5 bedoelde 
voorschriften vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 161
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als vertrouwende partijen 
voornemens zijn om overeenkomstig deze 
verordening uitgegeven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
gebruiken, delen zij dit mee aan de lidstaat 
waar de vertrouwende partij is gevestigd 
met het oog op de naleving van de 
vereisten krachtens Unierecht of nationaal 
recht voor de levering van specifieke 
diensten. Als ze hun voornemen om 
gebruik te maken van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 

1. Vertrouwende partijen mogen 
geen beroep doen op Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, 
tenzij zij zich overeenkomstig de 
bepalingen van dit lid hebben 
geregistreerd. Als vertrouwende partijen 
voornemens zijn om overeenkomstig deze 
verordening uitgegeven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
gebruiken, vragen zij de lidstaat waar de 
vertrouwende partij is gevestigd om 
geregistreerd te worden, hetgeen naleving 
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kenbaar maken, delen ze ook mee welk 
gebruik ze hiervan willen maken.

waarborgt van de vereisten krachtens 
Unierecht of nationaal recht voor de 
levering van de specifieke dienst waarvoor 
registratie vereist is. Als ze hun verzoek 
om registratie om gebruik te maken van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit indienen, delen ze ook mee welk 
gebruik ze hiervan willen maken. Het 
registratiesysteem maakt een versnelde 
procedure mogelijk voor gevallen waarin 
eerder een soortgelijk gebruik van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit is geregistreerd. De lidstaten 
voorzien in een mechanisme voor het in 
ontvangst nemen en onderzoeken van 
klachten over de naleving door 
vertrouwende partijen van het Unierecht 
of het nationale recht voor het verlenen 
van een dienst. Wanneer een beroep op de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit voor de levering van een 
specifieke dienst in strijd is met het 
Unierecht of het nationale recht, wordt de 
registratie ingetrokken.

Or. en

Motivering

De gevoelige aard van de in de portemonnee opgeslagen gegevens rechtvaardigt een hoge 
mate van bescherming tegen buitensporige verzoeken om persoonsgegevens of tegen het 
misbruik van persoonsgegevens. Om onrechtmatig gebruik of misbruik van persoonsgegevens 
daadwerkelijk te voorkomen en gebruikers te beschermen tegen fraude, mogen vertrouwende 
partijen gegevens uit de portemonnee alleen gebruiken als zij bij de lidstaten zijn 
geregistreerd.

Amendement 162
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als vertrouwende partijen 1. Als vertrouwende partijen 
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voornemens zijn om overeenkomstig deze 
verordening uitgegeven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
gebruiken, delen zij dit mee aan de lidstaat 
waar de vertrouwende partij is gevestigd 
met het oog op de naleving van de 
vereisten krachtens Unierecht of nationaal 
recht voor de levering van specifieke 
diensten. Als ze hun voornemen om 
gebruik te maken van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
kenbaar maken, delen ze ook mee welk 
gebruik ze hiervan willen maken.

voornemens zijn om overeenkomstig deze 
verordening uitgegeven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
gebruiken, vragen zij de lidstaat waar de 
vertrouwende partijen zijn gevestigd om 
toestemming met het oog op de naleving 
ten aanzien van het voorgenomen gebruik 
en de informatie die zij voornemens zijn te 
vragen, van vereisten krachtens Unierecht 
of nationaal recht voor de levering van 
specifieke diensten. Lidstaten onderzoeken 
de beoogde use cases van de Europese 
digitale identiteit in verhouding tot de 
mogelijke gevolgen voor de privacy van de 
uitgewisselde gegevens en het doel van de 
verwerking van persoonsgegevens, 
waarbij zij onderscheid maken tussen:
a) anoniem gebruik voor selectieve 
openstellingen;
b) pseudoniem gebruik voor 
authenticatie;
c) gebruik voor unieke identificatie;
d) attestering van attributen van 
bijzondere categorieën persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 163
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als vertrouwende partijen 
voornemens zijn om overeenkomstig deze 
verordening uitgegeven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
gebruiken, delen zij dit mee aan de lidstaat 

1. Als vertrouwende partijen 
voornemens zijn om overeenkomstig deze 
verordening uitgegeven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
gebruiken, vragen zij de lidstaat waar de 
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waar de vertrouwende partij is gevestigd 
met het oog op de naleving van de 
vereisten krachtens Unierecht of nationaal 
recht voor de levering van specifieke 
diensten. Als ze hun voornemen om 
gebruik te maken van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
kenbaar maken, delen ze ook mee welk 
gebruik ze hiervan willen maken.

vertrouwende partij is gevestigd om 
toestemming met het oog op de naleving 
ten aanzien van het voorgenomen gebruik 
en de informatie die zij voornemens zijn te 
vragen, van vereisten krachtens Unierecht 
of nationaal recht voor de levering van 
specifieke diensten.

Bij het nemen van een besluit over 
goedkeuring onderzoeken de lidstaten de 
beoogde use cases van de Europese digitale 
identiteit om de evenredigheid te 
beoordelen in het licht van de mogelijke 
gevolgen voor de veiligheid en 
gegevensbescherming van de 
uitgewisselde gegevens en het doel van de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
bijzondere aandacht voor het onderscheid 
tussen:
a) anoniem gebruik voor selectieve 
openstellingen;
b) pseudoniem gebruik voor 
authenticatie;
c) gebruik voor unieke identificatie;
d) attestering van attributen van 
bijzondere categorieën persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 164
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten implementeren een 
gemeenschappelijk mechanisme voor de 

2. De lidstaten implementeren een 
gemeenschappelijk mechanisme voor de 
authenticatie en unieke identificatie van 
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authenticatie van vertrouwende partijen. vertrouwende partijen. Lidstaten mogen de 
autorisatie van vertrouwende partijen 
intrekken in het geval van illegaal of 
frauduleus gebruik van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit in 
hun land.

Or. en

Amendement 165
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten implementeren een 
gemeenschappelijk mechanisme voor de 
authenticatie van vertrouwende partijen.

2. 2. De lidstaten implementeren een 
gemeenschappelijk mechanisme voor de 
authenticatie en identificatie van 
vertrouwende partijen. Lidstaten gaan over 
tot het intrekken van de autorisatie van 
vertrouwende partijen in het geval van 
illegaal of frauduleus gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit in hun land.

Or. en

Amendement 166
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vertrouwende partijen zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
procedure voor de authenticatie van uit de 

3. Vertrouwende partijen zijn 
verantwoordelijk voor de vermelding van 
hun unieke identificatienummer bij elke 
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Europese portemonnee voor digitale 
identiteit afkomstige 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen.

interactie met de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit en de uitvoering 
van de procedure voor de authenticatie van 
uit de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit afkomstige 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen.

Or. en

Amendement 167
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vertrouwende partijen zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
procedure voor de authenticatie van uit de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit afkomstige 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen.

3. Vertrouwende partijen zijn 
verantwoordelijk voor de vermelding van 
hun identificatienummer bij elke 
interactie met de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit en de uitvoering 
van de procedure voor de authenticatie van 
uit de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit afkomstige 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen.

Or. en

Amendement 168
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vertrouwende partijen zijn 3. Vertrouwende partijen zijn 
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verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
procedure voor de authenticatie van uit de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit afkomstige 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen.

verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
procedure voor de bevestiging van uit de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit afkomstige 
persoonsidentificatiegegevens en 
elektronische attesteringen van attributen.

Or. en

Amendement 169
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vertrouwende partijen mogen 
geen informatie over het gebruik van de 
portemonnee verzamelen of opslaan die 
verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is 
voor de toegang tot de door de betreffende 
partij verleende diensten, noch mogen zij 
persoonsidentificatiegegevens en andere 
persoonsgegevens die zijn opgeslagen of 
verband houden met het gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit combineren met 
persoonsgegevens van andere diensten die 
niet noodzakelijk zijn voor de levering van 
de portemonnee, tenzij de gebruiker daar 
uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Or. en

Amendement 170
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
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Artikel 6 ter – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij zoals 
gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2015/1535 
van het Europees Parlement en de Raad 
doen redelijke inspanningen om het 
gebruik van en de betaling voor die dienst 
mogelijk te maken zonder 
persoonsgegevens van de afnemer te 
verzamelen.

Or. en

Motivering

Standpunt van het Europees Parlement over de wet inzake digitale diensten, in 
overeenstemming met gegevensminimalisering en ter voorkoming van ongeoorloofde 
openbaarmaking en identiteitsdiefstal. Tevens volgens het beginsel “wat anoniem offline 
mogelijk is, moet ook anoniem online mogelijk zijn”.

Amendement 171
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling betreffende de 
uitvoering van de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit in de zin van 
artikel 6 bis, lid 10, technische en 
operationele specificaties voor de in de 
leden 1 en 2 bedoelde voorschriften vast.

4. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 47 gedelegeerde handelingen vast 
ter aanvulling van deze verordening met 
de vastlegging van technische en 
operationele specificaties voor de in de 
leden 1 en 2 bedoelde voorschriften.

Or. en
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Amendement 172
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenstemming van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit met de vereisten van artikel 6 bis, 
leden 3, 4 en 5, wordt gecertificeerd door 
vanwege de lidstaten aangewezen 
geaccrediteerde openbare of private 
organen.

3. De overeenstemming van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit met de vereisten van artikel 6 bis 
wordt gecertificeerd door vanwege de 
lidstaten aangewezen geaccrediteerde 
openbare of private organen.

Or. en

Motivering

Er moet aan alle vereisten worden voldaan.

Amendement 173
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een lijst op van 
normen inzake de certificering van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit in de zin van lid 3.

4. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen een lijst op van 
normen inzake de certificering van de 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit in de zin van lid 3. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
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Or. en

Amendement 174
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 quinquies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
legt de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling betreffende de 
uitvoering van de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit in de zin van 
artikel 6 bis, lid 10, de formaten en 
procedures voor de toepassing van lid 1 
vast.

3. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
legt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de formaten en 
procedures voor de toepassing van lid 1 
vast. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 175
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 10 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien Europese portemonnees voor 
digitale identiteit overeenkomstig 
artikel 6 bis zijn afgegeven en de in 
artikel 6 bis, lid 5, punten a), b) en c), 
bedoelde valideringsmechanismen zijn 
geschonden of ten dele zijn aangetast, 
waardoor de betrouwbaarheid ervan of de 
betrouwbaarheid van de andere Europese 
portemonnees voor digitale identiteit in 
gevaar komt, schort de afgevende lidstaat 

1. Indien Europese portemonnees voor 
digitale identiteit overeenkomstig 
artikel 6 bis zijn afgegeven en de in 
artikel 6 bis, lid 5, punten a), b) en c), 
bedoelde valideringsmechanismen zijn 
geschonden of ten dele zijn aangetast, 
waardoor de betrouwbaarheid ervan of de 
betrouwbaarheid van de andere Europese 
portemonnees voor digitale identiteit in 
gevaar komt, schort de afgevende lidstaat 



PE732.842v02-00 112/168 AM\1258162NL.docx

NL

onverwijld de afgifte op, trekt hij de 
geldigheid van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit in en stelt hij de 
andere lidstaten en de Commissie daarvan 
in kennis.

onverwijld de afgifte op, trekt hij de 
geldigheid van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit in en stelt hij de 
andere lidstaten en de Commissie daarvan 
in kennis. De lidstaat van afgifte tracht de 
inbreuk of het gevaar zo spoedig mogelijk 
te verhelpen.

Or. en

Amendement 176
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 10 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
specificeert de Commissie door middel 
van een uitvoeringshandeling betreffende 
de uitvoering van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit in de 
zin van artikel 6 bis, lid 10, de in de 
leden 1 en 3 bedoelde nadere maatregelen.

5. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 47 gedelegeerde handelingen vast 
ter aanvulling van deze verordening met 
daarin de nadere uitwerking van de in de 
leden 1 en 3 bedoelde nadere maatregelen.

Or. en

Amendement 177
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 11 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) het volgende artikel 11 bis wordt Schrappen
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ingevoegd:
“Artikel 11 bis
Unieke identificatie
1. Indien aangemelde elektronische 
identificatiemiddelen en de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
worden gebruikt voor authenticatie, 
waarborgen de lidstaten een unieke 
identificatie.
2. Voor de toepassing van deze 
verordening nemen de lidstaten in de 
minimale reeks gegevens van de in artikel 
12, lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens een unieke 
en permanente identificatiecode 
overeenkomstig het Unierecht op, om de 
gebruiker op hun verzoek te identificeren 
in die gevallen waarin 
gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is.
3. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
specificeert de Commissie door middel 
van een uitvoeringshandeling betreffende 
de uitvoering van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit in de 
zin van artikel 6 bis, lid 10, de in de 
leden 1 en 2 bedoelde nadere 
maatregelen.”

Or. en

Amendement 178
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) het volgende artikel 11 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen
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“Artikel 11 bis

Unieke identificatie
1. Indien aangemelde elektronische 
identificatiemiddelen en de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
worden gebruikt voor authenticatie, 
waarborgen de lidstaten een unieke 
identificatie.
2. Voor de toepassing van deze 
verordening nemen de lidstaten in de 
minimale reeks gegevens van de in artikel 
12, lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens een unieke 
en permanente identificatiecode 
overeenkomstig het Unierecht op, om de 
gebruiker op hun verzoek te identificeren 
in die gevallen waarin 
gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is.
3. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
specificeert de Commissie door middel 
van een uitvoeringshandeling betreffende 
de uitvoering van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit in de 
zin van artikel 6 bis, lid 10, de in de 
leden 1 en 2 bedoelde nadere 
maatregelen.”

Or. en

Amendement 179
Marina Kaljurand, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien aangemelde elektronische 
identificatiemiddelen en de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
worden gebruikt voor authenticatie, 

1. Indien aangemelde elektronische 
identificatiemiddelen en de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
worden gebruikt voor identificatie, 
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waarborgen de lidstaten een unieke 
identificatie.

waarborgen de lidstaten een unieke 
identificatie.

Or. en

Motivering

Om de beveiliging van de unieke identificatiecode te waarborgen, mag deze alleen worden 
gebruikt in de gevallen waarin identificatie wettelijk verplicht is, en niet voor authenticatie.

Amendement 180
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 11 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening nemen de lidstaten in de 
minimale reeks gegevens van de in 
artikel 12, lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens een unieke 
en permanente identificatiecode 
overeenkomstig het Unierecht op, om de 
gebruiker op hun verzoek te identificeren 
in die gevallen waarin 
gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is.

2. Voor de toepassing van deze 
verordening nemen de lidstaten in de 
minimale reeks gegevens van de in 
artikel 12, lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens een unieke 
en permanente identificatiecode 
overeenkomstig het Unierecht op, om de 
gebruiker op hun verzoek te identificeren 
in die grensoverschrijdende gevallen 
waarin gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is. De unieke en 
permanente identificatiecode wordt niet 
gedeeld met of toegankelijk gemaakt voor 
vertrouwende partijen in andere gevallen 
dan wanneer identificatie van de 
gebruiker wettelijk verplicht is.

Or. en

Motivering

Motivering: Een unieke en persistente identificatiecode kan helpen de hoeveelheid gegevens 
te verminderen die nodig is om een nauwkeurige identiteitsovereenstemming te verkrijgen, 
maar brengt risico’s met zich mee als deze in ongepaste scenario’s wordt gebruikt. Om de 
potentiële risico’s te beperken, moet het gebruik ervan worden beperkt tot situaties waarin het 
concrete voordelen kan opleveren.
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Amendement 181
Marina Kaljurand, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening nemen de lidstaten in de 
minimale reeks gegevens van de in 
artikel 12, lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens een unieke 
en permanente identificatiecode 
overeenkomstig het Unierecht op, om de 
gebruiker op hun verzoek te identificeren 
in die gevallen waarin 
gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is.

2. Voor de toepassing van deze 
verordening nemen de lidstaten in de 
minimale reeks gegevens van de in 
artikel 12, lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens een unieke 
en permanente identificatiecode 
overeenkomstig het Unierecht op, om de 
gebruiker op hun verzoek te identificeren, 
en uitsluitend in die gevallen waarin 
gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is. Toegang tot unieke en 
permanente identificatiecodes is niet aan 
de orde wanneer het doel 
gebruikersauthenticatie is.

Or. en

Motivering

Om de beveiliging van de unieke identificatiecode te waarborgen, mag deze alleen worden 
gebruikt in de gevallen waarin identificatie wettelijk verplicht is, en niet voor authenticatie.

Amendement 182
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 11 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening nemen de lidstaten in de 
minimale reeks gegevens van de in 

2. Voor de toepassing van deze 
verordening nemen de lidstaten in de 
minimale reeks gegevens van de in 
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artikel 12, lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens een unieke 
en permanente identificatiecode 
overeenkomstig het Unierecht op, om de 
gebruiker op hun verzoek te identificeren 
in die gevallen waarin 
gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is.

artikel 12, lid 4, punt d), bedoelde 
persoonsidentificatiegegevens een unieke 
en permanente identificatiecode 
overeenkomstig het Unierecht en het 
nationale recht op, om de gebruiker op 
hun verzoek te identificeren in die 
grensoverschrijdende gevallen waarin 
gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is.

Or. en

Amendement 183
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 11 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
specificeert de Commissie door middel van 
een uitvoeringshandeling betreffende de 
uitvoering van de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit in de zin van 
artikel 6 bis, lid 10, de in de leden 1 en 2 
bedoelde nadere maatregelen.

3. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
specificeert de Commissie door middel van 
een gedelegeerde handeling de in de 
leden 1 en 2 bedoelde nadere maatregelen.

Or. en

Amendement 184
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – a
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in lid 3 worden de punten c) en d) Schrappen
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geschrapt;

Or. en

Amendement 185
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – a
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 – lid 3 – punten c en d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in lid 3 worden de punten c) en d) 
geschrapt;

a) in lid 3 wordt punt c) vervangen 
door:
“c) het bevordert de toepassing van het 
beginsel van gegevensbescherming by 
design; en”
in lid 3 wordt punt d) vervangen door:
“d) het waarborgt dat persoonsgegevens 
worden verwerkt in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679.”

Or. en

Motivering

De eIDAS-tekst van 2014 is gehandhaafd, maar is in overeenstemming gebracht met de AVG.

Amendement 186
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 – lid 4 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in lid 4 wordt punt d) vervangen Schrappen
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door:
“d) een verwijzing naar een minimale 
reeks persoonsidentificatiegegevens die 
nodig is om een natuurlijke of 
rechtspersoon op unieke en permanente 
wijze te vertegenwoordigen;”;

Or. en

Motivering

Handhaving van de versie van 2014 van de eIDAS-verordening. Het voorstel van de 
Commissie zou een unieke en permanente identificatie vereisen die onafhankelijk is van een 
bepaald systeem voor elektronische identificatie. Deze ogenschijnlijk technische wijziging van 
het interoperabiliteitskader zou in feite hetzelfde effect sorteren als artikel 11 bis.

Amendement 187
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 – lid 4 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een verwijzing naar een minimale 
reeks persoonsidentificatiegegevens die 
nodig is om een natuurlijke of 
rechtspersoon op unieke en permanente 
wijze te vertegenwoordigen;”;

d) een verwijzing naar een reeks 
persoonsidentificatiegegevens die nodig is 
om een natuurlijke of rechtspersoon op 
unieke wijze te vertegenwoordigen, 
beschikbaar via stelsels voor elektronische 
identificatie;

Or. en

Amendement 188
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – c
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 – lid 6 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in lid 6 wordt punt a) vervangen 
door:

Schrappen

“a) de uitwisseling van informatie, 
ervaring en goede werkwijzen wat betreft 
stelsels voor elektronische identificatie en 
in het bijzonder wat betreft de technische 
vereisten inzake interoperabiliteit, unieke 
identificatie en 
betrouwbaarheidsniveaus;”;

Or. en

Motivering

Handhaving van de versie van 2014 van de eIDAS-verordening. Het voorstel van de 
Commissie zou een unieke en permanente identificatie vereisen die onafhankelijk is van een 
bepaald systeem voor elektronische identificatie. Deze ogenschijnlijk technische wijziging van 
het interoperabiliteitskader zou in feite hetzelfde effect sorteren als artikel 11 bis.

Amendement 189
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – c
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 – lid 6 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitwisseling van informatie, 
ervaring en goede werkwijzen wat betreft 
stelsels voor elektronische identificatie en 
in het bijzonder wat betreft de technische 
vereisten inzake interoperabiliteit, unieke 
identificatie en 
betrouwbaarheidsniveaus;”;

a) de uitwisseling van informatie, 
ervaring en goede werkwijzen wat betreft 
stelsels voor elektronische identificatie en 
in het bijzonder wat betreft de technische 
vereisten inzake interoperabiliteit en 
betrouwbaarheidsniveaus;”;

Or. en

Amendement 190
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien particuliere vertrouwende 
partijen die diensten verlenen krachtens 
nationaal of Unierecht, sterke 
gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie moeten gebruiken, of indien 
sterke gebruikersauthenticatie vereist is 
op grond van een contractuele 
verbintenis, waaronder op het gebied van 
vervoer, energie, financiële 
dienstverlening, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, 
postdiensten, digitale infrastructuur, 
onderwijs of telecommunicatie, 
aanvaarden particuliere vertrouwende 
partijen ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven.

2. Indien particuliere vertrouwende 
partijen die diensten verlenen krachtens 
nationaal of Unierecht, sterke 
gebruikersauthenticatie moeten gebruiken, 
aanvaarden particuliere vertrouwende 
partijen ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven.

Or. en

Motivering

Contractuele verplichtingen mogen niemand dwingen de eID te gebruiken.

Amendement 191
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien particuliere vertrouwende 
partijen die diensten verlenen krachtens 
nationaal of Unierecht, sterke 
gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie moeten gebruiken, of indien 

2. Indien particuliere vertrouwende 
partijen die diensten verlenen krachtens 
nationaal of Unierecht, sterke 
gebruikersauthenticatie voor online-
identificatie moeten gebruiken, aanvaarden 
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sterke gebruikersauthenticatie vereist is 
op grond van een contractuele 
verbintenis, waaronder op het gebied van 
vervoer, energie, financiële 
dienstverlening, sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, 
postdiensten, digitale infrastructuur, 
onderwijs of telecommunicatie, 
aanvaarden particuliere vertrouwende 
partijen ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven.

zij ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven.

Or. en

Amendement 192
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien zeer grote onlineplatforms, 
als gedefinieerd in artikel 25, lid 1, van 
Verordening [referentie verordening inzake 
digitale diensten] verlangen dat gebruikers 
zich authenticeren om toegang tot 
onlinediensten te krijgen, aanvaarden ze 
ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven; zij het uitsluitend op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker en met 
inachtneming van de minimaal benodigde 
attributen voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie vereist is, zoals een 
bewijs van leeftijd.

3. Indien zeer grote onlineplatforms, 
als gedefinieerd in artikel 25, lid 1, van 
Verordening [referentie verordening inzake 
digitale diensten] verlangen dat gebruikers 
zich authenticeren om toegang tot 
onlinediensten te krijgen, aanvaarden ze 
ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven; zij het uitsluitend op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker en met 
inachtneming van de minimaal benodigde 
attributen voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie vereist is, zoals een 
bewijs van leeftijd. Indien zeer grote 
onlineplatforms, als gedefinieerd in 
artikel 25, lid 1, van Verordening 
[referentie verordening inzake digitale 
diensten] verlangen dat gebruikers zich 
authenticeren om toegang tot 
onlinediensten te krijgen, aanvaarden ze 
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ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven; zij het uitsluitend op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker en met 
inachtneming van de minimaal benodigde 
attributen voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie vereist is, zoals 
een bewijs van leeftijd. In dit geval 
kunnen herroepbare pseudoniemen 
worden gegenereerd en gebruikt in 
verband met een identificeerbare 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit. Het combineren van 
persoonsidentificatiegegevens en andere 
persoonsgegevens en identificatiecodes 
die gekoppeld zijn aan de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit met 
persoonsgegevens of niet-
persoonsgebonden gegevens van andere 
diensten die niet nodig zijn voor de 
authenticatie of het gebruik van 
kerndiensten, is verboden tenzij de 
gebruiker daar uitdrukkelijk om heeft 
verzocht.

Or. en

Amendement 193
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien zeer grote onlineplatforms, 
als gedefinieerd in artikel 25, lid 1, van 
Verordening [referentie verordening inzake 
digitale diensten] verlangen dat gebruikers 
zich authenticeren om toegang tot 
onlinediensten te krijgen, aanvaarden ze 
ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 

3. Indien onlineplatforms, als 
gedefinieerd in Verordening [referentie 
verordening inzake digitale diensten] het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit die overeenkomstig 
artikel 6 bis zijn afgegeven, aanvaarden, 
doen zij dit uitsluitend op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker en met 
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overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven; zij het uitsluitend op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker en met 
inachtneming van de minimaal benodigde 
attributen voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie vereist is, zoals een 
bewijs van leeftijd.

inachtneming van de minimaal benodigde 
attributen voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie vereist is, zoals een 
bewijs van leeftijd. In dit geval worden 
herroepbare pseudoniemen gegenereerd 
en gebruikt in verband met een 
identificeerbare Europese portemonnee 
voor digitale identiteit. Het combineren 
van persoonsidentificatiegegevens en 
andere persoonsgegevens en 
identificatiecodes die gekoppeld zijn aan 
de Europese portemonnees voor digitale 
identiteit met persoonsgegevens of niet-
persoonsgebonden gegevens van andere 
diensten die niet nodig zijn voor de 
authenticatie of het gebruik van 
kerndiensten, is verboden tenzij de 
gebruiker daar uitdrukkelijk om heeft 
verzocht.

Or. en

Motivering

Als eID-portemonnees door onlineplatforms worden aanvaard, doen zij dit met niet-
koppelbare pseudoniemen en combineren zij de gegevens niet met andere persoonsgegevens. 
Onlineplatforms zijn echter niet verplicht de eID te aanvaarden.

Amendement 194
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien zeer grote onlineplatforms, 
als gedefinieerd in artikel 25, lid 1, van 
Verordening [referentie verordening inzake 
digitale diensten] verlangen dat gebruikers 
zich authenticeren om toegang tot 
onlinediensten te krijgen, aanvaarden ze 
ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 

3. Indien onlineplatforms, als 
gedefinieerd in artikel 2, eerste alinea, 
punt h) van Verordening [referentie 
verordening inzake digitale diensten] 
verlangen dat gebruikers zich authenticeren 
om toegang tot onlinediensten te krijgen, 
aanvaarden en promoten ze ook het 
gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit die overeenkomstig 
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afgegeven; zij het uitsluitend op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker en met 
inachtneming van de minimaal benodigde 
attributen voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie vereist is, zoals een 
bewijs van leeftijd.

artikel 6 bis zijn afgegeven; zij het 
uitsluitend op vrijwillig verzoek van de 
gebruiker en met inachtneming van de 
minimaal benodigde attributen voor de 
specifieke onlinedienst waarvoor 
authenticatie vereist is, zoals een bewijs 
van leeftijd om te verifiëren of een 
gebruiker voldoet aan het toepasselijke 
leeftijdscriterium.

Or. en

Motivering

Om het delen van enorme reeksen persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum en adres, te 
beperken door een onlineprofiel te creëren voor het gebruik van onlineplatforms, moet de 
portemonnee gebruikers in staat stellen minder persoonsgegevens te delen. Als gebruikers 
van een zeer groot onlineplatform bijvoorbeeld vrijwillig de portemonnee gebruiken om hun 
leeftijd te verifiëren, mogen zij niet worden verplicht hun specifieke geboortedatum of leeftijd 
te vermelden. In plaats daarvan moet de portemonnee nagaan of de gebruiker oud genoeg is 
om het platform te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het 
platform of artikel 8, lid 1, AVG.

Amendement 195
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien zeer grote onlineplatforms, 
als gedefinieerd in artikel 25, lid 1, van 
Verordening [referentie verordening inzake 
digitale diensten] verlangen dat gebruikers 
zich authenticeren om toegang tot 
onlinediensten te krijgen, aanvaarden ze 
ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven; zij het uitsluitend op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker en met 
inachtneming van de minimaal benodigde 
attributen voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie vereist is, zoals een 

3. Indien zeer grote onlineplatforms, 
als gedefinieerd in artikel 25, lid 1, van 
Verordening [referentie verordening inzake 
digitale diensten] verlangen dat gebruikers 
zich elektronisch identificeren om toegang 
tot onlinediensten te krijgen, aanvaarden ze 
ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven; zij het uitsluitend op vrijwillig 
verzoek van de gebruiker en met 
inachtneming van de minimaal benodigde 
attributen voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie vereist is, zoals een 
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bewijs van leeftijd. bewijs van leeftijd.

Or. en

Amendement 196
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien aanbieders van 
cryptoactivadiensten als omschreven in 
artikel 3, lid 16 van de Verordening 
[referentie verordening inzake 
geldovermakingen1 bis] de juistheid van de 
informatie moeten verifiëren 
overeenkomstig artikel 14 of artikel 16, 
aanvaarden zij ook het gebruik van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit die overeenkomstig artikel 6 bis 
van deze verordening zijn uitgegeven. Het 
gebruik van de portemonnee voor deze 
doeleinden vindt uitsluitend plaats op 
vrijwillig verzoek van de gebruiker en met 
betrekking tot de minimaal noodzakelijke 
attributen waarvoor verificatie wordt 
gevraagd.
_________________
1 bis 2021/0241 (COD) Wetgevingsvoorstel 
betreffende bij geldovermakingen van 
geld en van bepaalde cryptoactiva te 
voegen informatie.

Or. en

Amendement 197
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
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Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Zeer grote onlineplatforms in de 
zin van artikel 25, lid 1, van Verordening 
[referentie DSA-verordening] moeten 
gebruikers anoniem of geauthenticeerd 
gebruik van het platform aanbieden. 
Gebruikers die zich vrijwillig 
authenticeren, worden beloond door de 
aanbevelingssystemen voor inhoud, zoals 
gedefinieerd in artikel 2, eerste alinea, 
punt o), van Verordening [referentie 
DSA-verordening], met een grotere 
zichtbaarheid dan anonieme gebruikers.
Wanneer die gebruikers zich vrijwillig 
authenticeren om toegang te krijgen tot 
onlinediensten, aanvaardt het zeer grote 
onlineplatform ook het gebruik van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit die zijn uitgegeven 
overeenkomstig artikel 6 bis en met 
betrekking tot de minimumattributen die 
nodig zijn voor de specifieke onlinedienst 
waarvoor authenticatie wordt gevraagd.

Or. en

Amendement 198
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stimuleert en 
faciliteert dat op Unieniveau 
zelfregulerende gedragscodes 
(“gedragscodes”) worden ontwikkeld om 
bij te dragen tot de brede beschikbaarheid 
en bruikbaarheid van Europese 

4. De Commissie stimuleert en 
faciliteert dat op Unieniveau 
zelfregulerende gedragscodes 
(“gedragscodes”) worden ontwikkeld om 
bij te dragen tot de brede beschikbaarheid 
en bruikbaarheid van Europese 
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portemonnees voor digitale identiteit 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening. Deze gedragscodes zorgen 
voor brede aanvaarding van elektronische 
identificatiemiddelen, inclusief de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit, binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening, met name door 
dienstverleners die voor 
gebruikersauthenticatie gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden. De Commissie faciliteert de 
ontwikkeling van dergelijke gedragscodes 
in nauwe samenwerking met alle 
belanghebbenden, en stimuleert 
dienstverleners om de ontwikkeling van de 
gedragscodes binnen 12 maanden na de 
vaststelling van deze verordening te 
voltooien en die binnen 18 maanden na de 
vaststelling van de verordening 
daadwerkelijk te implementeren.

portemonnees voor digitale identiteit 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening. Deze gedragscodes zorgen 
voor brede aanvaarding van elektronische 
identificatiemiddelen, inclusief de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit, binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening, met name door 
dienstverleners die voor de elektronische 
identificatie van gebruikers gebruikmaken 
van elektronische identificatiediensten van 
derden. De Commissie faciliteert de 
ontwikkeling van dergelijke gedragscodes 
in nauwe samenwerking met alle 
belanghebbenden, en stimuleert 
dienstverleners om de ontwikkeling van de 
gedragscodes binnen 12 maanden na de 
vaststelling van deze verordening te 
voltooien en die binnen 18 maanden na de 
vaststelling van de verordening 
daadwerkelijk te implementeren.

Or. en

Amendement 199
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie beoordeelt binnen 
18 maanden na de invoering van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit of, op basis van bewijsmateriaal 
inzake de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit, aan 
extra particuliere aanbieders van 
onlinediensten zal worden opgelegd om, 
uitsluitend op vrijwillig verzoek van de 
gebruiker, het gebruik van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit te 

Schrappen
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aanvaarden. De beoordelingscriteria 
kunnen betrekking hebben op de omvang 
van de gebruikersbasis, de 
grensoverschrijdende aanwezigheid van 
dienstverleners, technologische 
ontwikkelingen en de ontwikkeling van 
gebruikspatronen. De Commissie wordt 
gemachtigd op basis van deze beoordeling 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot een herziening van de 
vereisten voor erkenning van een 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit overeenkomstig de leden 1 tot en 
met 4.

Or. en

Motivering

Onlineplatforms zijn niet verplicht eID’s te gebruiken of te aanvaarden.

Amendement 200
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie beoordeelt binnen 
18 maanden na de invoering van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit of, op basis van bewijsmateriaal 
inzake de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit, aan 
extra particuliere aanbieders van 
onlinediensten zal worden opgelegd om, 
uitsluitend op vrijwillig verzoek van de 
gebruiker, het gebruik van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit te 
aanvaarden. De beoordelingscriteria 
kunnen betrekking hebben op de omvang 
van de gebruikersbasis, de 
grensoverschrijdende aanwezigheid van 

5. De Commissie beoordeelt binnen 
18 maanden na de invoering van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit of, op basis van bewijsmateriaal 
inzake de beschikbaarheid, de veiligheid en 
de bruikbaarheid van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit, aan 
extra particuliere aanbieders van 
onlinediensten zal worden opgelegd om, 
uitsluitend op vrijwillig verzoek van de 
gebruiker, het gebruik van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit te 
aanvaarden. De beoordelingscriteria 
kunnen betrekking hebben op de omvang 
van de gebruikersbasis, de 
grensoverschrijdende aanwezigheid van 
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dienstverleners, technologische 
ontwikkelingen en de ontwikkeling van 
gebruikspatronen. De Commissie wordt 
gemachtigd op basis van deze beoordeling 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot een herziening van de 
vereisten voor erkenning van een Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.

dienstverleners, technologische 
ontwikkelingen en de ontwikkeling van 
gebruikspatronen. De Commissie wordt 
gemachtigd op basis van deze beoordeling 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot een herziening van de 
vereisten voor erkenning van een Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
overeenkomstig de leden 1 tot en met 4.

Or. en

Amendement 201
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd lid 2 zijn verleners 
van vertrouwensdiensten aansprakelijk 
voor schade die opzettelijk of uit 
onachtzaamheid wordt veroorzaakt aan 
natuurlijke of rechtspersonen vanwege een 
niet-naleving van de verplichtingen 
krachtens deze verordening of de 
verplichtingen inzake het risicobeheer op 
het gebied van cyberbeveiliging krachtens 
artikel 18 van Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2].;

1. De aansprakelijkheid van 
verleners van vertrouwensdiensten kan 
niet worden beperkt door een intern beleid 
inzake dienstverlening. Verleners van 
vertrouwensdiensten zijn aansprakelijk 
voor schade die opzettelijk of uit 
onachtzaamheid wordt veroorzaakt aan 
natuurlijke of rechtspersonen als gevolg 
van een overtreding ten aanzien van de 
verplichtingen krachtens deze verordening 
en van de verplichtingen inzake het 
risicobeheer op het gebied van 
cyberbeveiliging voortvloeiend uit 
artikel 18 van Richtlijn (EU) 
XXXX/XXXX [NIS2].;

Or. en

Amendement 202
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
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Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gebruikers van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
moeten erop kunnen vertrouwen dat zij 
een schadevergoeding krijgen voor alle 
ongewenste situaties in verband met hun 
gegevens, zoals diefstal, verlies, 
verspreiding of gebruik voor andere 
doeleinden dan die waarvoor zij 
oorspronkelijk waren bedoeld. Deze 
aansprakelijkheid moet voor alle 
voornoemde situaties gelden, ongeacht de 
intenties of nalatigheden van de 
aanbieder (ongeacht of die een fout heeft 
begaan).

Or. en

Amendement 203
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 48, lid 2, uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin de voorwaarden 
worden vastgesteld op grond waarvan de 
eisen van een derde land die van 
toepassing zijn op de verleners van 
vertrouwensdiensten die op zijn 
grondgebied zijn gevestigd en op de 
vertrouwensdiensten die zij verlenen, 
kunnen worden beschouwd als 
gelijkwaardig aan de eisen die gelden 
voor gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die in de Unie zijn 
gevestigd en voor de gekwalificeerde 

Schrappen
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vertrouwensdiensten die zij verlenen.

Or. en

Amendement 204
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een 
uitvoeringshandeling heeft vastgesteld of 
een internationale overeenkomst inzake 
de wederzijdse erkenning van 
vertrouwensdiensten overeenkomstig 
artikel 218 VWEU heeft gesloten, worden 
vertrouwensdiensten verstrekt door in een 
derde land gevestigde verleners van 
vertrouwensdiensten beschouwd als 
gelijkwaardig aan gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten verstrekt door 
gekwalificeerde, in de Unie gevestigde 
verleners van vertrouwensdiensten.;

Schrappen

Or. en

Amendement 205
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – a – 2
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 17 – lid 4 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) samenwerken met de 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 opgerichte 
toezichthoudende autoriteiten en in het 

f) samenwerken met de 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679 opgerichte toezichthoudende 
autoriteiten en in het bijzonder deze 
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bijzonder deze instanties onverwijld 
informeren over de resultaten van de audits 
van gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten indien er regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zijn overtreden, en over 
beveiligingsinbreuken die inbreuken op 
persoonsgegevens vormen;;

instanties onverwijld informeren over de 
resultaten van de audits van 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten indien er reden is om 
aan te nemen dat regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens zijn 
overtreden, en over beveiligingsinbreuken 
die naar alle waarschijnlijkheid inbreuken 
op persoonsgegevens vormen; Dit laat 
eventuele verdere verplichtingen uit 
hoofde van de AVG onverlet.

Or. en

Amendement 206
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – a – 2
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 17 – lid 4 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) samenwerken met de 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 opgerichte 
toezichthoudende autoriteiten en in het 
bijzonder deze instanties onverwijld 
informeren over de resultaten van de 
audits van gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten indien er regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zijn overtreden, en over 
beveiligingsinbreuken die inbreuken op 
persoonsgegevens vormen;;

f) samenwerken met de 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 opgerichte 
toezichthoudende autoriteiten en in het 
bijzonder deze instanties onverwijld 
informeren telkens wanneer zij een 
inbreuk op persoonsgegevens ontdekken;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de tekst in overeenstemming te brengen met de AVG.

Amendement 207
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – a – 2
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 17 – lid 4 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) samenwerken met de 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 opgerichte 
toezichthoudende autoriteiten en in het 
bijzonder deze instanties onverwijld 
informeren over de resultaten van de 
audits van gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten indien er regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens zijn overtreden, en over 
beveiligingsinbreuken die inbreuken op 
persoonsgegevens vormen;;

f) samenwerken met de 
overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/679 opgerichte 
toezichthoudende autoriteiten en in het 
bijzonder deze instanties onverwijld 
informeren over inbreuken op de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens en 
beveiligingsinbreuken die inbreuken op 
persoonsgegevens vormen, of een 
vermoeden van zulks dat bij de uitvoering 
van hun taken naar voren komt;

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten van Verordening (EU) 2016/679 zijn het best in staat om te 
beoordelen of de regels inzake gegevensbescherming zijn overtreden en moeten bij de minste 
verdenking van een inbreuk in kennis worden gesteld.

Amendement 208
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – c
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 17 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
legt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de taken van de 
in lid 4 bedoelde toezichthoudende 
autoriteiten nader vast en bepaalt zij de 
formaten en procedures voor het in lid 6 

8. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 47 gedelegeerde handelingen vast 
ter aanvulling van deze verordening met 
de nadere vastlegging van de taken van de 
in lid 4 bedoelde toezichthoudende 
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bedoelde verslag. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

organen.

Or. en

Amendement 209
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – c
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 17 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de formaten en 
procedures voor het in lid 6 bedoelde 
verslag vast. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 48, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 210
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – c
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de noodzakelijke 

5. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de noodzakelijke 
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procedureregels vast om de samenwerking 
tussen de in lid 1 bedoelde 
toezichthoudende organen te faciliteren.;

procedureregels vast om de samenwerking 
tussen de in lid 1 bedoelde 
toezichthoudende organen te faciliteren.; 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 211
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er sprake blijkt te zijn van een 
inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 op de hoogte 
van de resultaten van de audits.;

Onverminderd eventuele verdere 
verplichtingen voor 
verwerkingsverantwoordelijken of 
verwerkers uit hoofde van Verordening 
(EU) 2016/679 brengt het toezichthoudend 
orgaan, indien er redenen zijn om aan te 
nemen dat er sprake zou kunnen zijn van 
een inbreuk op de regels voor de 
gegevensbescherming, de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 op de hoogte 
van de resultaten van de audits.

Or. en

Amendement 212
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er sprake blijkt te zijn van een Indien er redenen zijn om aan te nemen 
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inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 op de hoogte 
van de resultaten van de audits.;

dat er sprake zou kunnen zijn van een 
inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 onverwijld op 
de hoogte van de resultaten van de audits 
en levert deze aan zodra ze beschikbaar 
zijn.;

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten van Verordening (EU) 2016/679 zijn het best in staat om te 
beoordelen of de regels inzake gegevensbescherming zijn overtreden en moeten bij de minste 
verdenking van een inbreuk in kennis worden gesteld.

Amendement 213
Tom Vandenkendelaere, Lukas Mandl, Emil Radev, Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er sprake blijkt te zijn van een 
inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 op de hoogte 
van de resultaten van de audits.;

Indien er sprake blijkt te zijn van een 
inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 en de afgever 
van de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit onverwijld op de hoogte 
van de resultaten van de audits.

Or. en

Amendement 214
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er sprake blijkt te zijn van een 
inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 op de hoogte 
van de resultaten van de audits.;

Indien er sprake blijkt te zijn van een 
inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 en de afgever 
van de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit op de hoogte van de 
resultaten van de audits.;

Or. en

Amendement 215
Marina Kaljurand, Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er sprake blijkt te zijn van een 
inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 op de hoogte 
van de resultaten van de audits.;

Indien er sprake blijkt te zijn van een 
inbreuk op de regels voor de bescherming 
van persoonsgegevens brengt het 
toezichthoudend orgaan de 
toezichthoudende autoriteiten op grond van 
Verordening (EU) 2016/679 op de hoogte.;

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de tekst in overeenstemming te brengen met de AVG.

Amendement 216
Harald Vilimsky
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 24
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De leden 1 en 2 zijn ook van 
toepassing op in derde landen gevestigde 
verleners van vertrouwensdiensten en op 
de door hen geleverde diensten, mits zij 
overeenkomstig artikel 14 in de Unie zijn 
erkend.;

Schrappen

Or. en

Amendement 217
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 – a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende lid 1 bis wordt 
ingevoegd:
“1 bis. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 47 gedelegeerde handelingen vast 
ter aanvulling van deze verordening met 
de vastlegging van minimale technische 
specificaties met betrekking tot de 
verificatie van de identiteit en de 
attributen overeenkomstig lid 1, punt c).”;

Or. en

Amendement 218
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 – b – inleidende formule
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 24 – lid 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het volgende lid 1 bis wordt 
ingevoegd:

b) het volgende lid 1 ter wordt 
ingevoegd:

Or. en

(Artikel 24, lid 1 bis van het Commissievoorstel)

Amendement 219
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 24 – lid 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen minimale 
technische specificaties, normen en 
procedures vast met betrekking tot de 
verificatie van de identiteit en de attributen 
overeenkomstig lid 1, punt c). Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1 bis. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen normen en 
procedures vast met betrekking tot de 
verificatie van de identiteit en de attributen 
overeenkomstig lid 1, punt c). Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

(Artikel 24, lid 1 bis van het Commissievoorstel)

Amendement 220
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 – c – 2
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) stelt het toezichthoudende orgaan 
en, indien van toepassing, andere 
betrokken organen op de hoogte van alle 
daarmee verband houdende inbreuken of 
verstoringen met aanzienlijke gevolgen 
voor de verleende vertrouwensdienst of 
voor de persoonsgegevens die daarmee 
worden beheerd, tijdens de uitvoering van 
de in de in lid f bis, punten i), ii), of iii) 
bedoelde maatregelen.;

f ter) Onverminderd eventuele verdere 
verplichtingen voor 
verwerkingsverantwoordelijken of 
verwerkers uit hoofde van Verordening 
(EU) 2016/679 stelt het toezichthoudende 
orgaan en, indien van toepassing, andere 
betrokken organen op de hoogte van alle 
daarmee verband houdende inbreuken of 
verstoringen met gevolgen voor de 
verleende vertrouwensdienst of voor de 
persoonsgegevens die daarmee worden 
beheerd, tijdens de uitvoering van de in de 
in lid f bis, punten i), ii), of iii) bedoelde 
maatregelen.;

Or. en

Amendement 221
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 – f
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
gedelegeerde handelingen met betrekking 
tot de in lid 2 f bis) bedoelde extra 
maatregelen vast te stellen.;

6. De Commissie is bevoegd ter 
aanvulling van deze verordening 
overeenkomstig artikel 47 gedelegeerde 
handelingen met betrekking tot de in lid 2, 
punt f bis) bedoelde maatregelen vast te 
stellen.

Or. en

Amendement 222
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Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 29 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het genereren, beheren en 
dupliceren van de gegevens voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen namens de ondertekenaar 
kan alleen worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten die een 
gekwalificeerde vertrouwensdienst voor 
het beheer van middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen op afstand verleent.;

1 bis. Het genereren, beheren en 
dupliceren van de gegevens voor het 
aanmaken van gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen namens de 
ondertekenaar kan alleen worden 
uitgevoerd door een gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten die een 
gekwalificeerde vertrouwensdienst voor 
het beheer van middelen voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen op afstand verleent.;

Or. en

Amendement 223
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 29 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 47 gedelegeerde handelingen vast 
ter aanvulling van deze verordening met 
de vastlegging van technische 
specificaties voor de toepassing van lid 1.

Or. en
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Amendement 224
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 28
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 29 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 stelt 
de Commissie binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
door middel van uitvoeringshandelingen 
technische specificaties en 
referentienummers van normen vast.;

2. Voor de toepassing van lid 1 stelt 
de Commissie binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
door middel van uitvoeringshandelingen 
technische specificaties en 
referentienummers van normen vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 225
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Artikel 45 wordt vervangen door: Schrappen
“Artikel 45
Eisen voor gekwalificeerde certificaten 
voor websiteauthenticatie
1. Gekwalificeerde certificaten voor 
websiteauthenticatie voldoen aan de in 
bijlage IV vastgestelde eisen. Indien een 
gekwalificeerd certificaat voor 
websiteauthenticatie aan de in lid 3 
bedoelde normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er overeenstemming is 
met de in bijlage IV vastgestelde eisen.
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2. De in lid 1 bedoelde gekwalificeerde 
certificaten voor websiteauthenticatie 
worden herkend door webbrowsers. 
Daartoe waarborgen webbrowsers dat de 
met behulp van alle identificatiemethoden 
verstrekte identiteitsgegevens 
gebruiksvriendelijk worden weergegeven. 
Webbrowsers zorgen voor ondersteuning 
van en interoperabiliteit met de in lid 1 
bedoelde gekwalificeerde certificaten voor 
websiteauthenticatie, met uitzondering 
van ondernemingen die overeenkomstig 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie tijdens de eerste vijf jaar als 
aanbieders van webbrowserdiensten als 
kleine en micro-ondernemingen worden 
beschouwd.
3. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
biedt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de specificaties en 
referentienummers voor normen inzake 
de in lid 1 bedoelde gekwalificeerde 
certificaten voor websiteauthenticatie. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.;”

Or. en

Amendement 226
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Artikel 45 wordt vervangen door: Schrappen
“Artikel 45
Eisen voor gekwalificeerde certificaten 
voor websiteauthenticatie
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1. Gekwalificeerde certificaten voor 
websiteauthenticatie voldoen aan de in 
bijlage IV vastgestelde eisen. Indien een 
gekwalificeerd certificaat voor 
websiteauthenticatie aan de in lid 3 
bedoelde normen voldoet, wordt 
aangenomen dat er overeenstemming is 
met de in bijlage IV vastgestelde eisen.
2. De in lid 1 bedoelde gekwalificeerde 
certificaten voor websiteauthenticatie 
worden herkend door webbrowsers. 
Daartoe waarborgen webbrowsers dat de 
met behulp van alle identificatiemethoden 
verstrekte identiteitsgegevens 
gebruiksvriendelijk worden weergegeven. 
Webbrowsers zorgen voor ondersteuning 
van en interoperabiliteit met de in lid 1 
bedoelde gekwalificeerde certificaten voor 
websiteauthenticatie, met uitzondering 
van ondernemingen die overeenkomstig 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie tijdens de eerste vijf jaar als 
aanbieders van webbrowserdiensten als 
kleine en micro-ondernemingen worden 
beschouwd.
3. Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
biedt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de specificaties en 
referentienummers voor normen inzake 
de in lid 1 bedoelde gekwalificeerde 
certificaten voor websiteauthenticatie. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.;”

Or. en

Motivering

Handhaving van de eIDAS-tekst van 2014

Amendement 227
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 38
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39 bis) Artikel 47 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:
“2 bis. De in artikel 6 bis, lid 10 bis, 
artikel 6 ter, lid 4, artikel 6 quater, lid 6, 
artikel 10 bis, lid 5, artikel 11 bis, lid 3, 
artikel 12 ter, lid 5, artikel 17, lid 8, 
artikel 24, lid 1 bis, artikel 24, lid 6, 
artikel 29 bis, lid 1 bis, artikel 45, lid 2 bis, 
en artikel 45 quinquies, lid 1 bis, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van ... [datum van 
inwerkingtreding van deze 
verordening].”;
b) lid 3 wordt vervangen door:
“3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de bevoegdheidsdelegatie als bedoeld 
in artikel 6 bis, lid 10 bis, artikel 6 ter, 
lid 4, artikel 6 quater, lid 6, artikel 10 bis, 
lid 5, artikel 11 bis, lid 3, artikel 12 ter, 
lid 5, artikel 17, lid 8, artikel 24, lid 1 bis, 
artikel 24, lid 6, artikel 29 bis, lid 1 bis, 
artikel 30, lid 4, artikel 45, lid 2 bis, en 
artikel 45 quinquies, lid 1 bis, te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.”
c) lid 5 wordt vervangen door:
“5. Een overeenkomstig artikel 6 bis, 
lid 10 bis, artikel 6 ter, lid 4, 
artikel 6 quater, lid 6, artikel 10 bis, lid 5, 
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artikel 11 bis, lid 3, artikel 12 ter, lid 5, 
artikel 17, lid 8, artikel 24, lid 1 bis, 
artikel 24, lid 6, artikel 29 bis, lid 1 bis, 
artikel 30, lid 4, artikel 45, lid 2 bis, of 
artikel 45 quinquies, lid 1 bis, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de bekendmaking van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd.”;

Or. en

Motivering

Houdt verband met de wijzigingen in de operationele artikelen die een onderscheid maken 
tussen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Amendement 228
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het rechtsgevolg van een 
elektronische attestering van attributen en 
de toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel 
in gerechtelijke procedures mogen niet 
worden ontzegd louter op grond van het 
feit dat het document elektronisch is.

1. Het rechtsgevolg van een 
elektronische attestering van attributen en 
de toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel 
in gerechtelijke procedures mogen niet 
worden ontzegd louter op grond van het 
feit dat het document elektronisch is of niet 
aan de eisen voor gekwalificeerde 
elektronische attesteringen van attributen 
voldoet.
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Or. en

Amendement 229
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het rechtsgevolg van een 
elektronische attestering van attributen en 
de toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel 
in gerechtelijke procedures mogen niet 
worden ontzegd louter op grond van het 
feit dat het document elektronisch is.

1. Het rechtsgevolg van een 
elektronische attestering van attributen en 
de toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel 
in gerechtelijke procedures mogen niet 
worden ontzegd louter op grond van het 
feit dat het document elektronisch is of niet 
aan de eisen voor gekwalificeerde 
elektronische attesteringen van attributen 
voldoet.

Or. en

Amendement 230
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Rechtmatig afgegeven papieren 
attesteringen worden door de 
vertrouwende partijen aanvaard als 
alternatief voor elektronische attestering 
van attributen.

Or. en

Amendement 231
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Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Rechtmatig afgegeven papieren 
attesteringen worden door de 
vertrouwende partijen aanvaard als 
alternatief voor elektronische attestering 
van attributen.

Or. en

Amendement 232
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een gekwalificeerde 
elektronische attestering van attributen na 
initiële afgifte wordt ingetrokken, verliest 
zij haar geldigheid vanaf het moment van 
de intrekking en kan de status ervan in 
geen geval worden hersteld.

3. Indien een gekwalificeerde 
elektronische attestering van attributen na 
initiële afgifte wordt ingetrokken, verliest 
zij haar geldigheid vanaf het moment van 
de intrekking en kan de status ervan in 
geen geval worden hersteld. Alleen 
vertrouwende partijen waarmee de 
gebruiker dit attribuut heeft gedeeld, 
kunnen op basis van cryptografische 
functies de intrekking aan die attributen 
koppelen.

Or. en

Motivering

Intrekkingslijsten bevatten nooit de echte identificatie- of attesteringsgegevens, maar bieden 
alleen cryptografische one-way-hashes of soortgelijke technieken.
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Amendement 233
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
legt de Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling betreffende de 
uitvoering van de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit in de zin van 
artikel 6 bis, lid 10, referentienummers 
voor normen inzake gekwalificeerde 
elektronische attesteringen van attributen 
vast.

4. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
legt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers voor normen inzake 
gekwalificeerde elektronische attesteringen 
van attributen vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 234
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 quinquies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
met inachtneming van de toepasselijke 
internationale normen stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 47 gedelegeerde 
handelingen vast ter aanvulling van deze 
verordening met de vastlegging van 
minimale technische specificaties met 
betrekking tot de catalogus van attributen 
en regelingen voor de attestering van 
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attributen en verificatieprocedures voor 
gekwalificeerde elektronische 
attesteringen van attributen.

Or. en

Amendement 235
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
met inachtneming van de toepasselijke 
internationale normen legt de Commissie 
door middel van een uitvoeringshandeling 
betreffende de uitvoering van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit in de 
zin van artikel 6 bis, lid 10, minimale 
technische specificaties, normen en 
procedures vast met betrekking tot de 
catalogus van attributen en regelingen voor 
de attestering van attributen en 
verificatieprocedures voor gekwalificeerde 
elektronische attesteringen van attributen.

2. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
met inachtneming van de toepasselijke 
internationale normen legt de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen 
normen en procedures vast met betrekking 
tot de catalogus van attributen en 
regelingen voor de attestering van 
attributen en verificatieprocedures voor 
gekwalificeerde elektronische attesteringen 
van attributen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 236
Yana Toom, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Olivier Chastel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 septies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1 bis. Aanbieders van gekwalificeerde en 
niet-gekwalificeerde diensten voor 
elektronische attestering van attributen 
volgen gebruikers niet bij de 
vertrouwende partijen.

Or. en

Amendement 237
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 septies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Persoonsgegevens met betrekking 
tot de verlening van gekwalificeerde 
elektronische attestering van attributen 
worden fysiek en logisch gescheiden van 
andere opgeslagen gegevens.

3. Persoonsgegevens met betrekking 
tot de verlening van gekwalificeerde 
elektronische attestering van attributen 
worden fysiek binnen Europa en logisch 
gescheiden van andere opgeslagen 
gegevens.

Or. en

Amendement 238
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Na artikel 45 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 10 Schrappen

Or. en

Motivering

Buiten het toepassingsgebied — archivering heeft niets te maken met identificatie. Er is ook 
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geen EU-harmonisatie op het gebied van safeloketten.

Amendement 239
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Na artikel 45 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

GEKWALIFICEERDE 
ELEKTRONISCHE 
ARCHIEFDIENSTEN

Schrappen

Or. en

Motivering

Buiten het toepassingsgebied — archivering heeft niets te maken met identificatie. Er is ook 
geen EU-harmonisatie op het gebied van safeloketten.

Amendement 240
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 octies Schrappen

Or. en

Motivering

Buiten het toepassingsgebied — archivering heeft niets te maken met identificatie. Er is ook 
geen EU-harmonisatie op het gebied van safeloketten.
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Amendement 241
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gekwalificeerde elektronische 
archiefdiensten

Schrappen

Or. en

Motivering

Buiten het toepassingsgebied — archivering heeft niets te maken met identificatie. Er is ook 
geen EU-harmonisatie op het gebied van safeloketten.

Amendement 242
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een gekwalificeerde elektronische 
archiefdienst voor elektronische 
documenten kan uitsluitend worden 
verleend door een gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten die 
procedures en technologieën hanteert 
welke het mogelijk maken de 
betrouwbaarheid van het elektronische 
document te verlengen tot na de 
technologische geldigheidsduur.

Schrappen

Or. en
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Amendement 243
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 octies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen 
referentienummers voor normen inzake 
gekwalificeerde elektronische 
archiefdiensten vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 244
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Afdeling 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 11 Schrappen

Or. en

Amendement 245
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
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Voor artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ELEKTRONISCHE REGISTERS Schrappen

Or. en

Motivering

Ledgers zijn onveranderlijk en zijn daarom systematisch in strijd met 
gegevensbeschermingsregels zoals beperking van de bewaartermijn of het recht op 
gegevenswissing.

Amendement 246
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Afdeling 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ELEKTRONISCHE REGISTERS Schrappen

Or. en

Amendement 247
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 nonies Schrappen

Or. en
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Amendement 248
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 nonies Schrappen

Or. en

Amendement 249
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechtsgevolgen van elektronische 
registers

Schrappen

Or. en

Amendement 250
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechtsgevolgen van elektronische 
registers

Schrappen

Or. en
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Amendement 251
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het rechtsgevolg van een 
elektronisch register en de 
toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel in 
gerechtelijke procedures mogen niet 
worden ontzegd louter op grond van het 
feit dat het elektronisch is of niet aan de 
eisen voor gekwalificeerde elektronische 
register voldoet.

Schrappen

Or. en

Amendement 252
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het rechtsgevolg van een 
elektronisch register en de 
toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel in 
gerechtelijke procedures mogen niet 
worden ontzegd louter op grond van het 
feit dat het elektronisch is of niet aan de 
eisen voor gekwalificeerde elektronische 
register voldoet.

Schrappen

Or. en
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Amendement 253
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in een gekwalificeerd 
elektronisch register opgenomen 
gegevens, de juistheid van de datum en 
het tijdstip, en de chronologische volgorde 
binnen een register worden uniek en 
authentiek geacht.

Schrappen

Or. en

Amendement 254
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 nonies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in een gekwalificeerd 
elektronisch register opgenomen 
gegevens, de juistheid van de datum en 
het tijdstip, en de chronologische volgorde 
binnen een register worden uniek en 
authentiek geacht.

Schrappen

Or. en

Amendement 255
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
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Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 decies Schrappen

Or. en

Amendement 256
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 decies Schrappen

Or. en

Amendement 257
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisen voor gekwalificeerde elektronische 
registers

Schrappen

Or. en

Amendement 258
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisen voor gekwalificeerde elektronische 
registers

Schrappen

Or. en

Amendement 259
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde elektronische 
registers voldoen aan de volgende eisen:

Schrappen

a) zij worden aangemaakt door een of 
meer gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten;
b) zij verzekeren het unieke karakter, de 
authenticiteit en de juiste volgorde van de 
in het register ingevoerde gegevens;
c) zij verzekeren de juiste chronologische 
volgorde van de gegevens in het register 
en de juistheid van de datum en het 
tijdstip van de ingevoerde gegevens;
d) zij slaan de gegevens op zodanige wijze 
op dat elke wijziging achteraf van de 
gegevens onmiddellijk kan worden 
opgespoord.

Or. en

Amendement 260
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde elektronische 
registers voldoen aan de volgende eisen:

Schrappen

a) zij worden aangemaakt door een of 
meer gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten;
b) zij verzekeren het unieke karakter, de 
authenticiteit en de juiste volgorde van de 
in het register ingevoerde gegevens;
c) zij verzekeren de juiste chronologische 
volgorde van de gegevens in het register 
en de juistheid van de datum en het 
tijdstip van de ingevoerde gegevens;
d) zij slaan de gegevens op zodanige wijze 
op dat elke wijziging achteraf van de 
gegevens onmiddellijk kan worden 
opgespoord.

Or. en

Amendement 261
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien het elektronische register 
aan de in lid 3 bedoelde normen voldoet, 
wordt aangenomen dat er 
overeenstemming is met de in lid 1 
vastgestelde eisen.

Schrappen

Or. en



AM\1258162NL.docx 163/168 PE732.842v02-00

NL

Amendement 262
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien het elektronische register 
aan de in lid 3 bedoelde normen voldoet, 
wordt aangenomen dat er 
overeenstemming is met de in lid 1 
vastgestelde eisen.

Schrappen

Or. en

Amendement 263
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen 
referentienummers voor normen inzake 
de processen voor de uitvoering en de 
registratie van een reeks gegevens in, en 
de aanmaak van een gekwalificeerd 
elektronisch register vaststellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 264
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Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 45 decies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel 
van uitvoeringshandelingen 
referentienummers voor normen inzake 
de processen voor de uitvoering en de 
registratie van een reeks gegevens in, en 
de aanmaak van een gekwalificeerd 
elektronisch register vaststellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 265
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 48 bis – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het soort en het aantal diensten die 
het gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit aanvaarden;

b) het soort en het aantal diensten die 
het gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit aanvaarden, evenals 
het soort en het aantal afgewezen 
aanvragen van vetrouwende partijen en 
de redenen daarvoor;

Or. en

Amendement 266
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 48 bis – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het soort en het aantal diensten die 
het gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit aanvaarden;

b) het soort en het aantal diensten die 
het gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit aanvaarden; evenals 
het aantal afgewezen aanvragen en de 
motivering daarvoor;

Or. en

Amendement 267
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 48 bis – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) soort en aantal 
beveiligingsincidenten, vermoedelijke 
datalekken en getroffen gebruikers

Or. en

Amendement 268
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 48 bis – lid 2 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) het aantal klachten van gebruikers 
en vermoedelijke 
consumentenbeschermingsincidenten of 
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gegevensbeschermingsincidenten met 
betrekking tot vertrouwende partijen

Or. en

Amendement 269
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 48 bis – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het aantal personen van wie 
gegevens zijn gestolen; het aantal 
ondernemingen dat een diefstal van 
gegevens heeft aangegeven; het aantal bij 
overheidsinstanties ingediende klachten 
over een inbreuk in verband met gegevens 
(identiteitsdiefstal, fraude met gegevens 
enz.);

Or. en

Amendement 270
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 48 bis – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) soort en aantal 
beveiligingsincidenten, vermoedelijke 
datalekken en getroffen gebruikers

Or. en
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Amendement 271
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 48 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) Het aantal en de omvang van de 
sancties die gedurende het jaar aan 
ondernemingen zijn opgelegd wegens 
nalatigheid in de bescherming van 
identiteitsgegevens (EU en niet-EU).

Or. en

Amendement 272
Patrick Breyer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 40
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 48 bis – lid 2 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het aantal klachten van gebruikers 
en vermoedelijke 
consumentenbeschermingsincidenten of 
gegevensbeschermingsincidenten met 
betrekking tot vertrouwende partijen.

Or. en

Amendement 273
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 41
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 49 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het evaluatieverslag omvat een 
beoordeling van de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de identificatiemiddelen, 
inclusief de Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening, 
en beoordeelt of alle particuliere 
onlinedienstverleners die voor 
gebruikersauthenticatie gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden, is opgelegd om het gebruik van 
aangemelde elektronische 
identificatiemiddelen en Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
aanvaarden.

2. Het evaluatieverslag onderzoekt 
met name de beschikbaarheid, de 
beveiliging, de beschikbaarheid en de 
bruikbaarheid van de identificatiemiddelen, 
inclusief de Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening, 
en beoordeelt of alle particuliere 
onlinedienstverleners die voor 
gebruikersauthenticatie gebruikmaken van 
elektronische identificatiediensten van 
derden, is opgelegd om het gebruik van 
aangemelde elektronische 
identificatiemiddelen en Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
aanvaarden.

Or. en

Amendement 274
Harald Vilimsky

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. geslacht; 3. biologisch geslacht;

Or. en


