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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een 
digitale identiteit
(COM(2021)0281 – C9-0200/2021 – 2021/0136(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2021)0281),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0200/2021),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door 
de Tsjechische Senaat, het Spaanse parlement, de Nederlandse Eerste Kamer en het 
Portugese parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling 
niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 oktober 
20211,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 13 oktober 20212,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de 
Commissie juridische zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0000/2022),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C ... van ..., blz. ... (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
2 PB C ... van ..., blz. ... (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In de verklaring van de Commissie 
van 26 januari 2022, getiteld “Europese 
verklaring over digitale rechten en 
beginselen voor het digitale 
decennium”1 bis wordt gesteld dat iedereen 
toegang moet hebben tot digitale 
technologieën, producten en diensten die 
veilig, beveiligd en privacybeschermend 
zijn door ontwerp, en verbinden het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie zich ertoe de belangen van 
mensen, ondernemingen en 
overheidsinstellingen te beschermen tegen 
cybercriminaliteit, inbreuken op gegevens 
en cyberaanvallen, waartoe ook de 
bescherming van digitale identiteit tegen 
identiteitsdiefstal of manipulatie behoren.

__________________

1 bis COM(2022)0028.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Alle burgers van de Unie hebben 
een onvervreemdbaar recht op een 
digitale identiteit, waarover zij de 
uitsluitende zeggenschap hebben en die 
hen in staat stelt hun rechten als burgers 
uit te oefenen in een digitale omgeving en 
deel te nemen aan de digitale economie. 
Een Europese digitale identiteit moet 
wettelijk in heel de Unie worden erkend.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Voor de toepassing van 
deze verordening kunnen natuurlijke en 
rechtspersonen een digitale identiteit 
hebben. De technologieën en normen die 
worden ontwikkeld ter uitvoering van deze 
verordening kunnen mede worden 
gebruikt om digitale identiteiten te creëren 
voor verbonden voorwerpen met het oog 
op de ontwikkeling van een 
vertrouwenslaag voor het gebruik van het 
internet der dingen.

Or. en

Amendement 4

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 

(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 en offline te laten 
identificeren en authenticeren. 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 
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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.

wettelijk worden erkend en aanvaard. Het 
Europese kader voor een digitale identiteit 
beoogt nationale digitale-
identiteitsoplossingen aan te vullen door 
een echte interne markt te creëren voor de 
grensoverschrijdende levering van 
elektronische attesteringen van attributen 
die in heel de Unie wettelijk worden 
erkend en geaccepteerd. 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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Ter ondersteuning van het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven moeten aanbieders van 
onlinediensten kunnen vertrouwen op 
digitale-identiteitsoplossingen die in de 
hele Unie worden erkend, ongeacht de 
lidstaat van uitgifte, en dus profiteren van 
een geharmoniseerde Europese benadering 
van vertrouwen, beveiliging en 
interoperabiliteit. Gebruikers en 
dienstverleners moeten er beide baat bij 
kunnen hebben dat de rechtskracht van 
elektronische attesteringen van attributen 
in de hele Unie gelijk is.

(5) Ter ondersteuning van het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven moeten aanbieders van 
onlinediensten kunnen vertrouwen op 
digitale-identiteitsoplossingen die in de 
hele Unie worden erkend, ongeacht de 
lidstaat van uitgifte, en dus profiteren van 
een geharmoniseerde Europese benadering 
van vertrouwen, beveiliging en 
interoperabiliteit. Gebruikers en 
dienstverleners moeten er beide baat bij 
kunnen hebben dat de rechtskracht van 
elektronische attesteringen van attributen 
in de hele Unie gelijk is. Met een 
geharmoniseerd kader voor digitale 
identiteit is het mogelijk de operationele 
kosten die verband houden met 
identificatieprocedures aanzienlijk te 
verlagen, bijvoorbeeld tijdens de 
aanmelding van nieuwe klanten, de 
uitgaven of schade naar aanleiding van 
cyberdelicten zoals gegevensdiefstal en 
onlinefraude te beperken, het innovatie-
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en concurrentievermogen te ondersteunen 
en de digitale transformatie van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de 
Unie te bevorderen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Een volledige geharmoniseerd 
kader voor digitale identiteit kan het 
scheppen van economische waarde voor 
personen en bedrijven mogelijk maken 
door bij te dragen aan inclusie, waardoor 
meer mensen toegang krijgen tot 
producten en diensten, door meer 
formalisering, wat helpt om fraude te 
beperken, rechten te beschermen en de 
transparantie te vergroten, door de 
operationele kosten te verminderen, wat 
bijdraagt aan het innovatie- en 
concurrentievermogen, en door 
digitalisering te bevorderen, wat bijdraagt 
aan vergroting van de efficiëntie en het 
gebruiksgemak.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Om de digitalisering van 
overheidsdiensten van de lidstaten te 
stimuleren en te waarborgen dat het 
Europees kader voor digitale identiteit en 
de Europese portemonnees voor digitale 
identiteit op grote schaal worden gebruikt, 
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moet deze verordening de toepassing van 
het eenmaligheidsbeginsel ondersteunen 
om de administratieve lasten te 
verminderen, de grensoverschrijdende 
mobiliteit van burgers en bedrijven te 
steunen en de ontwikkeling van 
interoperabele e-overheidsdiensten in heel 
de Unie te bevorderen. De 
grensoverschrijdende toepassing van het 
eenmaligheidsbeginsel moet ertoe leiden 
dat burgers en bedrijven dezelfde 
gegevens slechts één keer aan 
overheidsinstanties hoeven te verstrekken 
en dat die gegevens op verzoek van de 
gebruiker ook kunnen worden gebruikt 
om grensoverschrijdende 
onlineprocedures te voltooien.

Or. en

Amendement 8

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 is 
van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening. Daarom moet deze 
verordening Verordening (EU) 2016/679 
aanvullen door specifieke waarborgen op 
te nemen 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, en om de minimale digitale 
voetafdruk van burgers te wissen of te 
beperken wanneer zij op internet 
gebruikmaken van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit. De 
specifieke regels van deze verordening 
mogen in verhouding tot Verordening 
(EU) 2016/679 niet worden aangemerkt 
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als een lex specialis.

__________________ __________________

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 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De transactiegeschiedenis moet als 
functie standaard worden opgenomen in 
het ontwerp van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit. Deze 
functie moet gebruikers de mogelijkheid 
bieden alle transacties die met de 
portemonnee zijn uitgevoerd te 
raadplegen, waarbij ten minste de 
volgende gegevens beschikbaar moeten 
zijn: het tijdstip en de datum van de 
transactie, de identificatie van de 
wederpartij, de gevraagde gegevens en de 
gedeelde gegevens. Die informatie moet 
worden opgeslagen, zelfs als de transactie 
niet werd voltooid. De in de 
transactiegeschiedenis opgenomen 
informatie moet voor alle wettelijke 
doeleinden onweerlegbaar zijn. Deze 
functie moet standaard ingeschakeld zijn.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) “Zero-knowledge proof” (ZKP) 
maakt het mogelijk om verklaringen te 
verifiëren zonder de gegevens te onthullen 
waarop dit bewijs is gebaseerd, aan de 
hand van cryptografische algoritmen. De 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit moet het mogelijk maken 
verklaringen die zijn gebaseerd op 
persoonsidentificatiegegevens of de 
attestering van attributen te verifiëren 
zonder de brongegevens te hoeven 
verstrekken, om zo de privacy van 
gebruikers van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit te beschermen en 
tegelijkertijd een rechtsgeldig bewijs te 
kunnen leveren. Op deze wijze kan de 
houder bijvoorbeeld aantonen dat hij of 
zij meerderjarig is of zijn of haar locatie 
aantonen wanneer die informatie vereist 
is om toegang te krijgen tot een bepaalde 
dienst. Daarnaast kan ZKP helpen om 
bots en desinformatiepogingen te
bestrijden, aangezien platforms hiermee 
zouden kunnen nagaan of een handeling 
op hun platform (bijdrage, stem, 
commentaar, enz.) wordt verricht door 
een echte, in de Unie gevestigde persoon, 
terwijl het recht op anonimiteit 
gewaarborgd blijft.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er moeten geharmoniseerde 
voorwaarden worden vastgesteld voor het 

(7) Er moeten geharmoniseerde 
voorwaarden worden vastgesteld voor het 
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opzetten van een kader voor door de 
lidstaten uit te geven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, op 
grond waarvan alle Unieburgers en andere 
ingezetenen krachtens nationaal recht 
veilig, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk
gegevens over hun identiteit kunnen delen, 
waarbij de gebruiker volledige controle 
heeft. De op die doelstellingen gerichte 
technologieën moeten worden ontwikkeld 
met het oog op het hoogste niveau van 
beveiliging en gebruiksgemak en op brede 
inzetbaarheid. De lidstaten moeten voor al 
hun onderdanen en ingezetenen gelijke 
toegang tot digitale identificatie 
waarborgen.

opzetten van een kader voor door de 
lidstaten uit te geven Europese
portemonnees voor digitale identiteit, op 
grond waarvan alle Unieburgers en andere 
ingezetenen krachtens nationaal recht 
veilig gegevens over hun identiteit kunnen 
delen, waarbij de gebruiker volledige 
controle heeft, alsook de gegevens op een 
gebruikersvriendelijke manier kunnen 
ontvangen. De op die doelstellingen 
gerichte technologieën moeten worden 
ontwikkeld met het oog op het hoogste 
niveau van beveiliging en gebruiksgemak 
en op brede inzetbaarheid. De lidstaten 
moeten voor al hun onderdanen en 
ingezetenen gelijke toegang tot digitale 
identificatie waarborgen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Bij de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen dient de 
Commissie terdege rekening te houden 
met de open standaarden, normen en 
technische specificaties als opgesteld door 
Europese en internationale organisaties 
en organen voor normalisatie, in het 
bijzonder het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN), het Europees 
Instituut voor telecommunicatienormen 
(ETSI), de Internationale Organisatie 
voor normalisatie (ISO), en de 
Internationale Telecommunicatie-unie 
(ITU), alsook de beveiligingsnormen 
voorzien in artikel 32 van Verordening 
(EU) 2016/679 en artikel 22 van 
Verordening (EU) 2018/1725.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om de digitale kloof te helpen 
overbruggen en sociale inclusie, 
maatschappelijke participatie en toegang 
tot onderwijs en de arbeidsmarkt te 
bevorderen, moeten de lidstaten gelijke 
toegang tot elektronische 
identificatiemiddelen bieden voor al hun 
onderdanen en ingezetenen, met inbegrip 
van kwetsbare personen, zoals personen 
met een handicap, ouderen, 
sociaaleconomisch achtergestelde 
groepen en personen, vluchtelingen en 
personen met beperkte toegang tot 
internetvoorzieningen en digitale 
vaardigheden.

Or. en

Amendement 14

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 

(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 
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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 
de risico’s voor de rechten en vrijheden 
van natuurlijke personen, conform 
Verordening (EU) 2016/679.

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 en 
geavanceerde encryptie, 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 en technische 
specificaties gebruiken wanneer zij 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit uitgeven om naadloze 
interoperabiliteit te waarborgen en het 
niveau van de IT-beveiliging in 
toereikende mate te verhogen, de 
bestendigheid tegen cyberaanvallen te 
versterken en zo de potentiële risico’s van 
de voortschrijdende digitalisering voor 
burgers en bedrijven aanzienlijk te 
beperken. 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 
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te treffen om een zo hoog mogelijk
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

Amendement 15

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 
identificatie en authenticatie gebruikte 
persoonsgegevens waarborgen, ongeacht of 
die gegevens lokaal of in de cloud worden 
opgeslagen, en met inachtneming van de 
verschillende risiconiveaus. Het gebruik 
van biometrische gegevens voor 
identificatie en authenticatie mag geen 
voorwaarde zijn voor het gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit, ondanks het vereiste van sterke 
gebruikersauthenticatie. Biometrische 
gegevens die gebruikt worden voor de 
identificatie en authenticatie van een 
natuurlijke persoon in het kader van deze 
verordening mogen niet in de cloud 
worden opgeslagen. Het gebruik van 
biometrische gegevens 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) 
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2016/679. Het opslaan van informatie uit 
de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit in de cloud moet een optionele 
gebruiksmogelijkheid zijn die alleen wordt 
geactiveerd als de gebruiker daarvoor 
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 
Indien de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit beschikbaar is op de 
smartphone van de gebruiker, moet het 
cryptografische materiaal daarvan, voor 
zover aanwezig, in beveiligde onderdelen 
van het apparaat worden opgeslagen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Bij grensoverschrijdende 
toegang van openbare en particuliere 
diensten moet authenticatie en 
identificatie van gebruikers van de 
portemonnee mogelijk zijn. Ontvangende 
lidstaten moeten een gebruiker op hun 
verzoek eenduidig kunnen identificeren in 
gevallen waarin identificatie van de 
gebruiker wettelijk vereist is. Om een 
hoog niveau van vertrouwen en 
beveiliging met betrekking tot 
persoonsgegevens te kunnen waarborgen, 
moeten verschillende technische 
oplossingen worden overwogen, 
waaronder het gebruik of de combinatie 
van diverse cryptografische technieken, 
zoals cryptografisch verifieerbare 
identificatiegegevens, unieke door de 
gebruiker gegenereerde digitale 
pseudoniemen, zelfgecontroleerde 
identiteiten en domeinspecifieke 
identificatiegegevens met gebruik van 
geavanceerde encryptietechnologie.

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Deze verordening mag geen 
betrekking hebben op aspecten die verband 
houden met de totstandkoming en de 
geldigheid van contracten of andere 
juridische verbintenissen waaraan in het 
nationale recht of het Unierecht 
vormvereisten worden gesteld. 
Daarenboven dient zij de nationale 
vormvereisten voor openbare registers, 
met name handelsregisters en kadasters, 
onverlet te laten.

(19) Deze verordening mag geen 
betrekking hebben op aspecten die verband 
houden met de totstandkoming en de 
geldigheid van contracten of andere 
juridische verbintenissen waaraan in het 
nationale recht of het Unierecht 
vormvereisten worden gesteld.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Deze verordening beoogt 
het creëren en kiezen van en het 
overstappen tussen verschillende 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit makkelijker te maken. Om lock-
ineffecten te voorkomen, moeten afgevers 
van de Europese portemonnees voor 
digitale identiteit op verzoek van 
gebruikers zorgen voor een doeltreffende 
overdraagbaarheid van hun gegevens, 
alsook een ononderbroken en realtime 
toegang tot diensten, en mogen zij geen 
contractuele, economische of technische 
belemmeringen opwerpen om een soepele 
overstap tussen verschillende Europese 
portemonnees voor digitale identiteit 
tegen te gaan.
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Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moet de nodige aandacht worden 
besteed aan de doeltreffende 
samenwerking tussen de NIS- en de 
eIDAS-autoriteiten. Indien het 
toezichthoudende orgaan uit hoofde van 
deze verordening een andere is dan de 
overeenkomstig Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2] aangeduide bevoegde autoriteit, 
moeten die instanties nauw samenwerken, 
door tijdig relevante informatie uit te 
wisselen om doeltreffend toezicht op 
aanbieders van vertrouwensdiensten te 
houden en te waarborgen dat zij deze 
verordening en Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2] naleven. De toezichthoudende 
organen uit hoofde van deze verordening 
moeten de bevoegde autoriteit uit hoofde 
van Richtlijn XXXX/XXXX [NIS2] 
kunnen verzoeken de relevante informatie 
te verstrekken die ze nodig hebben om een 
gekwalificeerde status toe te kennen en om 
toezichtmaatregelen te nemen om na te 
gaan of aanbieders van 
vertrouwensdiensten de voorwaarden van 
NIS 2 naleven, of om te eisen dat zij een 
niet-naleving verhelpen.

(23) Er moet de nodige aandacht worden 
besteed aan de doeltreffende 
samenwerking tussen de NIS- en de 
eIDAS-autoriteiten. Indien de nationale 
bevoegde autoriteit uit hoofde van deze 
verordening een andere is dan de 
overeenkomstig Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2] aangeduide bevoegde autoriteit, 
moeten die instanties nauw samenwerken, 
door tijdig relevante informatie uit te 
wisselen om doeltreffend toezicht op 
aanbieders van vertrouwensdiensten te 
houden en te waarborgen dat zij deze 
verordening en Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2] naleven. De nationale bevoegde 
autoriteiten uit hoofde van deze 
verordening moeten de bevoegde autoriteit 
uit hoofde van Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2] kunnen verzoeken de relevante 
informatie te verstrekken die ze nodig 
hebben om een gekwalificeerde status toe 
te kennen en om toezichtmaatregelen te 
nemen om na te gaan of aanbieders van 
vertrouwensdiensten de voorwaarden van 
NIS 2 naleven, of om te eisen dat zij een 
niet-naleving verhelpen.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Voor een ruime beschikbaarheid en (28) Voor een ruime beschikbaarheid en 
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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, 
inclusief Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening. 

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. 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. Indien zeer grote 
onlineplatforms in de zin van artikel 25, lid 
1, van Verordening [referentie verordening 
inzake digitale diensten] verlangen dat 
gebruikers zich identificeren of
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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 21

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 ontwerp van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit moet 
het technisch mogelijk maken de 
attributen selectief open te stellen voor 
vertrouwende partijen. Privacy by design
moet een standaard ontwerpfunctie van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit worden, om de 
gebruikerscontrole, het gemak en de 
bescherming van persoonsgegevens, 
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inclusief minimale verwerking van 
persoonsgegevens, te vergroten. In het 
algemeen moet voor de verwerking van 
dergelijke gegevens voldaan zijn aan de in 
artikel 5, lid 1, punt c), van Verordening 
(EU) 2016/679 genoemde voorwaarden 
voor verwerking.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Authentieke bronnen die 
gebruikers van een Europese 
portemonnee voor digitale identiteit zijn, 
moeten niet-gekwalificeerde elektronische 
attesteringen van attributen kunnen 
afgeven door rechtstreeks gebruik te 
maken van de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit. Als alternatief 
moeten zij ook gebruik kunnen maken 
van iedere verlener van 
vertrouwensdiensten die voldoet aan de 
technische specificaties en normen van 
het kader voor de Europese portemonnees 
voor digitale identiteit om namens hen 
elektronische attesteringen van attributen 
af te geven. Niet-gekwalificeerde 
attesteringen van attributen bieden niet 
dezelfde hoge mate van zekerheid als 
gekwalificeerde elektronische 
attesteringen van attributen, maar bieden 
mogelijkheden voor een groot aantal use 
cases (bijv. identiteitsgegevens voor 
loyaliteitsprogramma’s, clublidmaatschap 
of waardebonnen), alsook de nodige 
flexibiliteit en ruimte voor toekomstige 
toepassingen van het kader, waaronder 
een bredere inzetbaarheid van het kader 
voor gebruikers van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit.

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Sterke 
gebruikersauthenticatie wordt gebruikt in 
sectorale use cases waarbij sterke 
authenticatie op basis van twee factoren 
verplicht is. Sterke authenticatie is 
bijvoorbeeld vereist voor de authenticatie 
van klanten bij het inloggen en starten 
van transacties bij betalingsdiensten.

Or. en

Amendement 24

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 de Europese Raad 
voor digitale identiteit. De Europese Raad 
voor digitale identiteit moet een voorstel 
doen voor een alomvattende technische 
architectuur en een referentiekader, 
gemeenschappelijke normen, met inbegrip 
van erkende bestaande normen, en 
technische referenties en richtsnoeren en 
beschrijvingen van beste praktijken, die ten 
minste alle aspecten van de 
functionaliteiten en de interoperabiliteit 
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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.

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 kmo’s in een 
grensoverschrijdende context eenvoudiger 
kunnen deelnemen.

__________________   

26 [voeg referentie in na vaststelling]   

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de voorwaarden voor de uitgifte 
van Europese portemonnees voor digitale 
identiteit door de lidstaten.

(d) de voorwaarden voor de uitgifte 
van Europese portemonnees voor digitale 
identiteit.

Or. en
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Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op stelsels voor elektronische identificatie 
die zijn aangemeld door een lidstaat, op 
door de lidstaten uitgegeven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit en op
verleners van vertrouwensdiensten die in 
de Unie zijn gevestigd.

1. Deze verordening is van toepassing 
op stelsels voor elektronische identificatie 
die door een lidstaat zijn aangemeld bij
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit en verleners van 
vertrouwensdiensten die in de Unie zijn 
gevestigd.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “elektronisch identificatiemiddel”: 
een materiële en/of immateriële eenheid, 
inclusief Europese portemonnees voor 
digitale identiteit of identiteitskaarten 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2019/1157, die 
persoonsidentificatiegegevens bevat en 
voor authenticatie bij een online- of
offlinedienst gebruikt wordt;

2. “elektronisch identificatiemiddel”: 
een materiële en/of immateriële eenheid 
die persoonsidentificatiegegevens bevat en 
gebruikt wordt voor identificatie en
authenticatie bij een online- en
offlinedienst;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3
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Bestaande tekst Amendement

(a bis) punt 3 wordt vervangen door:

3. “persoonsidentificatiegegevens”: 
een reeks gegevens aan de hand waarvan 
de identiteit van een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon, of een natuurlijke persoon 
die een rechtspersoon vertegenwoordigt, 
kan worden vastgesteld;

“3. “persoonsidentificatiegegevens”: 
gekwalificeerde elektronische attributen 
bestaande uit een reeks gegevens aan de 
hand waarvan de identiteit van een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, of 
een natuurlijke persoon die een 
rechtspersoon vertegenwoordigt, wordt
vastgesteld;”;

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het volgende punt wordt 
ingevoegd:

“4 bis. “gebruiker”: een natuurlijke of 
rechtspersoon, of een natuurlijke persoon 
die een rechtspersoon vertegenwoordigt, 
die gebruikmaakt van 
vertrouwensdiensten, elektronische 
identificatiemiddelen en Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig deze verordening worden 
aangeboden;”;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) het volgende punt wordt 
ingevoegd:

“4 ter. “identificatie”: handeling 
waarmee een natuurlijk of rechtspersoon 
eenduidig wordt verbonden met zijn of 
haar persoonsidentificatiegegevens;”;

Or. en

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) het volgende punt wordt 
ingevoegd:

“5 bis. “zero-knowledge proof”: een 
cryptografische methode waarmee een 
vertrouwende partij kan vaststellen dat 
een bepaalde verklaring die is gebaseerd 
op de elektronische attestering van 
attributen in de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit van de gebruiker 
waar is, zonder dat de gegevens die 
verband houden met die elektronische 
attestering van attributen bekend worden 
gemaakt aan de vertrouwende partij;”;

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – alinea 1 – punt 42
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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 werkt als een elektronisch 
identificatiemiddel en die de gebruiker in 
staat stelt identiteitsgegevens, 
inloggegevens en attributen met betrekking 
tot zijn/haar identiteit op te slaan en te 
beheren, deze op verzoek aan 
vertrouwende partijen te verstrekken, 
gekwalificeerde elektronische 
handtekeningen en zegels aan te maken, en 
deze online en offline voor identificatie en 
authenticatie te gebruiken om toegang te 
krijgen tot openbare en particuliere 
diensten overeenkomstig artikel 6 bis;

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – alinea 1 – 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 kenmerk of 
kwaliteit van een natuurlijke of 
rechtspersoon of een entiteit, in 
elektronisch formaat;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – i
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 3 – alinea 1 – punt 50
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

50. “sterke gebruikersauthenticatie”: 
een authenticatie op basis van twee of 
meer als kennis en bezit van of eigen aan 
de gebruiker gecategoriseerde elementen
die los van elkaar staan, zodat een inbreuk 
op een ervan de betrouwbaarheid van de 
andere niet in gevaar brengt, en die zo zijn 
ontworpen dat de vertrouwelijkheid van de 
authenticatiegegevens wordt beschermd;

50. “sterke gebruikersauthenticatie”: 
een manier om de identiteit van een 
gebruiker te bevestigen op basis van ten 
minste twee als kennis en bezit van of 
eigen aan de gebruiker gecategoriseerde 
authenticatiefactoren die los van elkaar 
staan, zodat een inbreuk op een ervan de 
betrouwbaarheid van de andere niet in 
gevaar brengt, en die zo zijn ontworpen dat 
de vertrouwelijkheid van de 
authenticatiegegevens wordt beschermd;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 4 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(3 bis) artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. Producten en vertrouwensdiensten die 
aan deze verordening voldoen, kunnen in 
de interne markt in het vrije verkeer 
worden gebracht.

“2. Producten en diensten die aan deze 
verordening voldoen, kunnen in de interne 
markt in het vrije verkeer worden 
gebracht.”;

Or. en

(Verordening (EU) nr. 910/2014)

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 5 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pseudoniemen in elektronische transacties (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 37

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

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 en 
zelfgecontroleerde identiteiten op grond 
van nationaal recht wordt toegekend, wordt 
het gebruik ervan in elektronische 
transacties niet verboden.

Or. en

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

“Artikel 5 bis

Bescherming van persoonsgegevens

1. De verwerking van 
persoonsgegevens geschiedt 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679, met name door toepassing van 
het beginsel van privacy by design and 
default.
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2. Attributen en 
persoonsidentificatiegegevens die 
betrekking hebben op natuurlijke 
personen zijn persoonsgegevens als 
gedefinieerd in artikel 4, punt 1), van 
Verordening (EU) 2016/679.”;

Or. en

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Opdat alle natuurlijke en 
rechtspersonen in de Unie veilige, 
betrouwbare en naadloze toegang tot 
publieke en particuliere diensten krijgen, 
zullen alle lidstaten binnen 12 maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening
een Europese portemonnee voor digitale 
identiteit uitgeven.

1. Opdat alle natuurlijke en 
rechtspersonen in de Unie veilige, 
betrouwbare en naadloze toegang tot 
publieke en particuliere diensten krijgen, 
zullen alle lidstaten uiterlijk ... [12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] ten minste één
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit uitgeven.

Or. en

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onafhankelijk, maar erkend door 
een lidstaat.

(c) door een in de Unie gevestigde 
organisatie.

Or. en
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Amendement 41

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 
elektronische attesteringen van attributen, 
waaronder persoonsidentificatiegegevens,
aanvragen, verkrijgen, valideren, opslaan, 
selecteren, afgeven, combineren, delen en 
uitwisselen, zodat zij zich veilig online en 
offline kunnen authenticeren en 
identificeren om openbare en particuliere 
onlinediensten te gebruiken;

Or. en

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zich veilig authenticeren en 
identificeren, en elektronische 
attesteringen van attributen rechtstreeks 
ontvangen van en uitwisselen met andere 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit;

Or. en

Amendement 43

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

(a ter) gemakkelijk aan de bevoegde 
nationale autoriteit melden waar een 
vertrouwende partij is gevestigd indien zij 
een onrechtmatig of ongepast verzoek om 
gegevens ontvangen;

Or. en

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen 
ondertekenen en valideren;

Or. en

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quinquies) gekwalificeerde 
elektronische zegels creëren en valideren;

Or. en

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a sexies) eigen attesteringen van 
attributen en instellingen overdragen 
naar een andere Europese portemonnee 
voor digitale identiteit van dezelfde 
gebruiker;

Or. en

Amendement 47

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 
elektronische handtekeningen 
ondertekenen.

Schrappen

Or. en

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Portemonnees voor digitale 
identiteit zullen in het bijzonder:

4. Europese portemonnees voor 
digitale identiteit zullen in het bijzonder:

Or. en
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Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) voor gekwalificeerde en niet-
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die gekwalificeerde 
en niet-gekwalificeerde attesteringen van 
attributen of andere gekwalificeerde en 
niet-gekwalificeerde certificaten uitgeven 
met het oog op de afgifte van dergelijke 
attesteringen en certificaten aan de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit;

(1) voor gebruikers om elektronische
attesteringen van attributen te kunnen 
verkrijgen;

Or. en

Amendement 50

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 
elektronische attesteringen van attributen, 
waaronder persoonsidentificatiegegevens,
aan te vragen en te valideren, of daarvan 
afgeleid zero-knowledge proof;

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 4 – punt a – 3
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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) voor gebruikers om elektronische
attestering van attributen aan vertrouwende 
partijen aan te bieden;

Or. en

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) voor gebruikers om hun eigen 
attesteringen van attributen en 
instellingen over te dragen naar een 
andere Europese portemonnee voor 
digitale identiteit van dezelfde gebruiker;

Or. en

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) voor gebruikers om zich veilig te 
kunnen authenticeren en identificeren, en 
elektronische attesteringen van attributen 
rechtstreeks te kunnen ontvangen van en 
uitwisselen met andere Europese 
portemonnees voor digitale identiteit;

Or. en
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Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) voor de gebruiker om met de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit te kunnen communiceren en een 
“EU-betrouwbaarheidskeurmerk van de 
portemonnee voor digitale identiteit” te 
kunnen weergeven;

(4) voor gebruikers om met de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit te kunnen communiceren;

Or. en

Amendement 55

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) voor afgevers van elektronische 
attesteringen van attributen om deze af te 
geven;

Or. en

Amendement 56

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 

Schrappen
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informatie over het gebruik van die 
attributen kunnen ontvangen;

Or. en

Amendement 57

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 
anoniem kan authenticeren en 
elektronische attesteringen van attributen 
kan ontvangen, die kunnen worden 
gevalideerd door middel van selectieve 
openstellingen en waarbij de verwerking 
van persoonsgegevens zoveel mogelijk 
wordt beperkt;

Or. en

Amendement 58

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) een herstelmechanisme bieden aan 
gebruikers om de inhoud van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit veilig 
te stellen in geval van de 
onbeschikbaarheid, verlies of diefstal 
daarvan, met inbegrip van de 
persoonsidentificatiegegevens, attributen, 
elektronische attesteringen van attributen 
en identiteitsgegevens, met de waarborg 
dat de authenticiteit, vertrouwelijkheid, 
integriteit en privacy door dit mechanisme 
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wordt beschermd;

Or. en

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) een mechanisme bieden voor het 
synchroniseren van de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit van 
dezelfde gebruiker, indien hij of zij dat 
wenst;

Or. en

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) beschikken over een functie 
om alle transacties vast te leggen en een 
mechanisme bieden waarmee gebruikers 
op verzoek de vastgelegde gegevens 
kunnen ontvangen, in een 
gestructureerde, voor zowel mensen als 
machines leesbare vorm;

Or. en

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quinquies) standaard interoperabel 
zijn in het kader van deze verordening;

Or. en

Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e sexies) een “EU-
betrouwbaarheidskeurmerk van de 
portemonnee voor digitale identiteit” voor 
de erkenning van gekwalificeerde 
elektronische attesteringen van attributen 
weergeven.

Or. en

Amendement 63

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten voorzien 
valideringsmechanismen voor de Europese 
portemonnees voor digitale identiteit, 
zodat:

5. De lidstaten voorzien 
interoperabele valideringsmechanismen 
voor de Europese portemonnees voor 
digitale identiteit, zodat:

Or. en
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Amendement 64

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) gebruikers gemakkelijk 
vertrouwende partijen kunnen 
authenticeren.

Or. en

Amendement 65

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 Commissie houdt een openbaar 
register bij van alle uitgevers van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit, met inbegrip van hun 
voornaamste kenmerken, om de 
transparantie te waarborgen en de 
vergelijking daarvan makkelijker te 
maken. De lidstaten stellen deze 
informatie openbaar beschikbaar voor 
burgers en bedrijven.

Or. en

Amendement 66

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



PR\1257011NL.docx 43/87 PE732.707v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De lidstaten bieden voorlichting 
over de voordelen van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit door 
middel van communicatiecampagnes en 
zorgen ervoor dat hun burgers goed 
worden bekwaamd in het gebruik 
daarvan, om zo het gebruik van en het 
vertrouwen in het nieuwe kader onder een 
groot deel van de bevolking te bevorderen.

Or. en

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De toegang tot 
overheidsdiensten, de arbeidsmarkt en vrij 
ondernemerschap van natuurlijke of 
rechtspersonen die de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit niet 
gebruiken, mag niet worden beperkt of 
belemmerd. Natuurlijke en 
rechtspersonen die de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
gebruiken, krijgen geen bevoorrechte 
toegang tot openbare en particuliere 
diensten.

Or. en

Amendement 68

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

6. De Europese portemonnees voor 
digitale identiteit worden uitgegeven op 
grond van een aangemeld stelsel voor 
elektronische identificatie met een “hoog” 
betrouwbaarheidsniveau en bieden 
cyberbeveiliging door ontwerp. Europese 
portemonnees voor digitale identiteit
bieden meer specifiek de benodigde 
geavanceerde 
beveiligingsfunctionaliteiten en 
bescherming tegen geoefende aanvallers, 
waarborgen de vertrouwelijkheid, 
integriteit en beschikbaarheid van de 
inhoud van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit, met inbegrip van 
persoonsidentificatiegegevens, attributen, 
elektronische attesteringen van attributen 
en identiteitsgegevens, en verzoeken om 
veilige, uitdrukkelijke en actieve 
bevestiging door gebruikers van 
verrichtingen.

Or. en

Amendement 69

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit is 
vrijwillig. Europese portemonnees voor 
digitale identiteit die door de lidstaten 
worden afgegeven of verplicht gesteld, 
zijn gratis voor alle natuurlijke en 
rechtspersonen.

Or. en
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Amendement 70

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 particuliere 
partijen overeenkomstig lid 2, punten b) 
en c), is artikel 45 septies, lid 4, van 
overeenkomstige toepassing.

7. De gebruiker heeft volledige 
controle over de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit en zijn of haar 
gegevens. De uitgever van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit zorgt 
ervoor dat deze wordt ontworpen op basis 
van het beginsel van ingebouwde privacy. 
Met name beschikt de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit over 
de volgende kenmerken:

(a) voor uitgevers van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit is het 
technologisch onmogelijk informatie over 
het gebruik van de portemonnee of de 
attributen daarvan te verkrijgen. Met het 
oog op de bescherming van 
gebruikersgegevens tegen verlies of
beschadiging, is het gebruik van 
versleutelde synchronisatie en 
versleutelde back-upfuncties toegestaan, 
met de uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming van de gebruiker. De afgever 
van de Europese portemonnee voor digitale 
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identiteit combineert 
persoonsidentificatiegegevens en andere 
persoonsgegevens niet 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. 
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, is artikel 45 septies, lid 4, van 
overeenkomstige toepassing;

(b) voor afgevers van elektronische 
attesteringen van attributen is het 
technologisch onmogelijk informatie over
het gebruik van deze attributen en het 
gebruik van de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit te verkrijgen;

(c) voor vertrouwende partijen is het 
technologisch onmogelijk informatie te 
ontvangen indien de gebruiker daar geen 
toestemming voor heeft gegeven.

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 6 bis – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Artikel 24, lid 2, punten b), e), g), 
en h), is van overeenkomstige toepassing 
op de lidstaten die Europese portemonnees 
voor digitale identiteit afgeven.

9. Artikel 24, lid 2, punten b), e), g), 
en h), is van overeenkomstige toepassing 
op de afgevers van Europese portemonnees 
voor digitale identiteit.

Or. en
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Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Europese portemonnee voor 
digitale identiteit wordt toegankelijk 
gemaakt voor personen met een handicap 
overeenkomstig de 
toegankelijkheidsvoorschriften van bijlage 
I bij Richtlijn (EU) 2019/882.

10. De Europese portemonnee voor 
digitale identiteit wordt toegankelijk 
gemaakt voor personen met een handicap 
of met speciale behoeften, met inbegrip 
van ouderen, overeenkomstig de 
toegankelijkheidsvoorschriften van bijlage 
I bij Richtlijn (EU) 2019/882.

Or. en

Amendement 73

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. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] stelt de Commissie 
door middel van een uitvoeringshandeling 
betreffende de uitvoering van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
referentienormen inzake de in dit artikel
bedoelde voorschriften vast. Deze 
uitvoeringshandeling wordt volgens de in
artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 47 gedelegeerde 
handelingen vast tot vaststelling van 
technische en operationele specificaties 
voor de in dit artikel bedoelde 
voorschriften.

Or. en

Amendement 75

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 
kenbaar maken, delen ze ook mee welk 
gebruik ze hiervan willen maken.

1. Als rechtspersonen die als
vertrouwende partij optreden voornemens 
zijn om overeenkomstig deze verordening 
uitgegeven Europese portemonnees voor 
digitale identiteit te gebruiken, delen zij dit 
mee aan de lidstaat waar de rechtspersoon
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 de bevoegde 
nationale autoriteit ook mee welk gebruik 
ze hiervan willen maken, met inbegrip van 
een verantwoording van de gevraagde 
gegevens. De lidstaten controleren het 
beoogde gebruik van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit op de 
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mogelijke gevolgen voor de privacy van de 
uitgewisselde gegevens en het doel van de 
verwerking van persoonsgegevens. Indien 
er sprake is van inbreuken op de privacy, 
worden de betreffende use cases 
doorgestuurd naar de bevoegde nationale 
autoriteiten voor verdere beoordelen en 
handhaving.

Or. en

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als vertrouwende partijen 
voornemens zijn om overeenkomstig deze 
verordening uitgegeven Europese 
portemonnees voor digitale identiteit te 
gebruiken, authenticeren zij zichzelf 
wederzijds bij de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit van de gebruiker 
voordat er transacties kunnen 
plaatsvinden.

Or. en

Amendement 77

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. De lidstaten implementeren een 
gemeenschappelijk mechanisme voor de 
authenticatie van vertrouwende partijen.
De lidstaten kunnen de machtiging van 
vertrouwende partijen intrekken in geval 
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van onwettig of frauduleus gebruik van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit in hun land.

Or. en

Amendement 78

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vertrouwende partijen vermelden 
bij ieder verzoek aan de gebruiker 
specifiek het doeleinde waarvoor zij 
toegang willen tot de attestering van een 
attribuut, met inbegrip van 
persoonsidentificatiegegevens.

Or. en

Amendement 79

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 uitvoering van de 
procedure voor de authenticatie en 
validatie van uit de Europese portemonnee 
voor digitale identiteit afkomstige 
elektronische attesteringen van attributen, 
waaronder persoonsidentificatiegegevens. 
De Europese portemonnees voor digitale 
identiteit van de vertrouwende partij 
kunnen hiervoor worden gebruikt.

Or. en
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Amendement 80

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. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] stelt de Commissie 
door middel van een gedelegeerde 
handeling in de zin van artikel 6 bis, lid 11 
bis, technische en operationele specificaties 
voor de in dit artikel bedoelde 
voorschriften vast.

Or. en

Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Europese portemonnees voor 
digitale identiteit die zijn gecertificeerd of 
waarvoor een conformiteitsverklaring is 
uitgegeven krachtens een 
cyberbeveiligingsregeling overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/881 en waarvan de 
referenties in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn bekendgemaakt, 
worden geacht in overeenstemming te zijn 
met de toepasselijke 
cyberbeveiligingsvereisten van artikel 6 
bis, leden 3, 4 en 5, voor zover het 
cyberbeveiligingscertificaat of de 
conformiteitsverklaring of delen daarvan 
onder deze vereisten vallen.

1. Europese portemonnees voor 
digitale identiteit die zijn gecertificeerd 
krachtens een cyberbeveiligingsregeling 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2019/881 en waarvan de referenties in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
bekendgemaakt, worden geacht in 
overeenstemming te zijn met de 
toepasselijke cyberbeveiligingsvereisten 
van artikel 6 bis van deze verordening, 
voor zover het cyberbeveiligingscertificaat 
of delen daarvan onder deze vereisten 
vallen. Indien er een 
certificeringsregeling voor 
cyberbeveiliging bestaat, worden de 
certificaten afgegeven door een nationale 
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autoriteit voor 
cyberbeveiligingscertificering 
overeenkomstig die verordening of op 
basis van een algemene delegatie van deze 
taak aan een orgaan voor de beoordeling 
van de conformiteit door de nationale 
autoriteit voor 
cyberbeveiligingscertificering.

Or. en

Motivering

Conformiteitsverklaringen worden afgegeven wanneer de certificering plaatsvindt op het 
“basisniveau” van de cyberbeveiligingsbeoordeling, i.e. het laagste beveiligingsniveau. Het 
basisniveau is echter niet toereikend voor een Europese portemonnee voor digitale identiteit. 
Daarom is alleen “certificaat” van belang voor artikel 6 quater, lid 1, en wordt de 
“conformiteitsverklaring” geschrapt.

Amendement 82

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. De 
Commissie stelt uitvoeringshandelingen 
vast waarbij een geharmoniseerde 
procedure voor de accreditatie van deze 
organen wordt vastgesteld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 83

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. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] 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.

Or. en

Amendement 84

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. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] 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 11, de formaten en 
procedures voor de toepassing van lid 1 
vast.

Or. en
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, melden de 
lidstaten binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste één stelsel voor elektronische 
identificatie met inbegrip van ten minste 
één identificatiemiddel aan.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, melden de 
lidstaten binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening ten 
minste één stelsel voor elektronische 
identificatie met inbegrip van ten minste 
één identificatiemiddel aan, dat voldoet 
aan alle onderstaande criteria:

Or. en

Amendement 86

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) in artikel 10 wordt de titel 
vervangen door:

“Inbreuk op de beveiliging van stelsels 
voor elektronische identificatie voor 
grensoverschrijdende authenticatie”;

Or. en

Amendement 87

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 1. Indien Europese portemonnees voor 
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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
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.

digitale identiteit overeenkomstig artikel 6 
bis zijn afgegeven of 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, de 
vertrouwelijkheid, integriteit of 
beschikbaarheid van gebruikersgegevens
of de betrouwbaarheid van andere 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit in gevaar komt, schort de afgever 
van de aangetaste Europese portemonnee 
voor digitale identiteit onverwijld de 
afgifte op, trekt hij de geldigheid van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit in en stelt hij overeenkomstig 
artikel 46 bis het centrale contactpunt en 
de betrokken gebruikers daarvan in 
kennis.

Or. en

Amendement 88

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Na kennisgeving van een inbreuk 
op de beveiliging van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit neemt 
het centrale contactpunt contact op met de 
desbetreffende nationale bevoegde 
autoriteiten en, waar nodig, met de 
Europese Raad voor digitale identiteit 
(EDIB), het EDPB, de Commissie en het 
Enisa.

Or. en
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 10 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
schending of aantasting verholpen is, 
herstelt de afgevende lidstaat de afgifte 
van de Europese portemonnee voor digitale 
identiteit en stelt hij de andere lidstaten en 
de Commissie daarvan onverwijld op de 
hoogte.

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
schending of aantasting verholpen is, 
herstelt de afgever van de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit de 
afgifte van de Europese portemonnee voor 
digitale identiteit en stelt hij de nationale 
bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten, de betrokken gebruikers en de 
Commissie daarvan onverwijld op de 
hoogte.

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 10 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de in lid 1 bedoelde 
schending of aantasting niet binnen drie 
maanden na de opschorting of intrekking is 
verholpen, trekt de betrokken lidstaat de 
betreffende Europese portemonnee voor 
digitale identiteit terug en stelt hij de 
andere lidstaten en de Commissie daarvan 
in kennis. Indien de ernst van de inbreuk 
dat rechtvaardigt, wordt de Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
onverwijld teruggetrokken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)    

Or. en
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Amendement 91

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. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] specificeert de 
Commissie door middel van een 
overeenkomstig lid 47 vastgestelde 
gedelegeerde handeling de in de leden 1 
en 3 bedoelde nadere maatregelen.

Or. en

Amendement 92

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Unieke identificatie Grensoverschrijdende identificatie van 
gebruikers

Or. en

Amendement 93

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 

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

worden gebruikt voor 
grensoverschrijdende authenticatie en 
identificatie, waarborgen de lidstaten de 
identificatie van gebruikers.

Or. en

Amendement 94

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. Om de interoperabiliteit van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit te waarborgen, verstrekken de 
lidstaten een minimale reeks 
persoonsidentificatiegegevens 
overeenkomstig het nationaal recht en het 
Unierecht, waarmee de gebruiker op hun 
verzoek eenduidig kan worden 
geïdentificeerd in die gevallen waarin 
gebruikersidentificatie wettelijk 
voorgeschreven is.

Or. en

Amendement 95

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 

3. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] 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 11, nadere 
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bedoelde nadere maatregelen. technische specificaties vast waarmee de 
privacy wordt versterkt en een 
betrouwbare, veilige en interoperabele 
grensoverschrijdende authenticatie en 
identificatie van gebruikers wordt 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 96

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

Bestaande tekst Amendement

(-a) in artikel 12 wordt de titel 
vervangen door:

Samenwerking en interoperabiliteit “Interoperabiliteit”;

Or. en

Amendement 97

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

Bestaande tekst Amendement

(-a bis)in lid 3 wordt punt c) vervangen 
door:

c) het bevordert de toepassing van 
het beginsel van privacy by design; en

“c)het waarborgt dat persoonsgegevens 
worden verwerkt in overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679;”;

Or. en
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Amendement 98

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) in lid 3 wordt punt d) geschrapt;

Or. en

Amendement 99

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 minimale 
reeks persoonsidentificatiegegevens die 
nodig is om een natuurlijke of 
rechtspersoon op unieke en permanente 
wijze te vertegenwoordigen, beschikbaar 
uit stelsels voor elektronische identificatie. 
In het algemeen moeten de risico’s voor 
de rechten van personen, voor zover deze 
verband houden met persoonsgegevens, 
worden beoordeeld op basis van 
artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) 
2016/679;

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 – leden 5, 6 en 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de leden 5, 6 en 7 worden 
geschrapt;

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 – c bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 – lid 9

Bestaande tekst Amendement

(c bis) lid 9 wordt vervangen door:

9. De in de leden 7 en 8 van dit artikel 
bedoelde uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

“9. De in lid 8 van dit artikel bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.”;

Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De collegiale toetsing van de in
artikel 12, lid 6, punt c), bedoelde stelsels 
voor elektronische identificatie geldt niet 
voor stelsels voor elektronische 
identificatie of delen daarvan die 
overeenkomstig lid 1 zijn gecertificeerd. 
De lidstaten mogen gebruikmaken van een 
certificaat of een EU-
conformiteitsverklaring die is uitgegeven 
op grond van een overeenkomstig 
Verordening (EU) 2019/881 opgezette 
relevante Europese 

2. De collegiale toetsing van de in 
artikel 46, lid 5, punt c), van deze 
verordening bedoelde stelsels voor 
elektronische identificatie geldt niet voor 
stelsels voor elektronische identificatie of 
delen daarvan die overeenkomstig lid 1 
zijn gecertificeerd. De lidstaten mogen 
gebruikmaken van een certificaat of een 
EU-conformiteitsverklaring die is 
uitgegeven op grond van een 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2019/881 opgezette relevante Europese 
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cyberbeveiligingsregeling, om aan te tonen 
dat die regelingen voldoen aan de vereisten 
van artikel 8, lid 2, ten aanzien van de 
betrouwbaarheidsniveaus van stelsels voor 
elektronische identificatie.

cyberbeveiligingsregeling, om aan te tonen 
dat die regelingen voldoen aan de vereisten 
van artikel 8, lid 2, van deze verordening
ten aanzien van de
betrouwbaarheidsniveaus van stelsels voor 
elektronische identificatie.

Or. en

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 12 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De certificeringsregeling die wordt 
gebruikt om de in lid 1 bedoelde 
overeenstemming vast te stellen, omvat 
mede een tweejarige 
kwetsbaarheidsbeoordeling van het 
gecertificeerde product en een 
doorlopende monitoring van dreigingen, 
tenzij die certificeringsregeling is 
vastgesteld overeenkomstig Verordening 
(EU) 2019/881.

Or. en

Amendement 104

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 

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 
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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.

grond van een contractuele verbintenis, 
waaronder op het gebied van vervoer, 
energie, financiële dienstverlening, sociale 
zekerheid, gezondheidszorg, 
drinkwatervoorziening, postdiensten, 
digitale infrastructuur, onderwijs- en 
beroepskwalificaties of telecommunicatie, 
aanvaarden particuliere vertrouwende 
partijen ook het gebruik van Europese 
portemonnees voor digitale identiteit die 
overeenkomstig artikel 6 bis zijn 
afgegeven.

Or. en

Amendement 105

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 
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 

4. De Commissie stimuleert en 
faciliteert in samenwerking met de 
lidstaten, het bedrijfsleven en relevante 
belanghebbenden, waaronder het 
maatschappelijk middenveld, dat op 
Unieniveau zelfregulerende gedragscodes 
(“gedragscodes”) worden ontwikkeld om 
bij te dragen tot de brede beschikbaarheid 
en bruikbaarheid van Europese 
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 
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voltooien en die binnen 18 maanden na de 
vaststelling van de verordening 
daadwerkelijk te implementeren.

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 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vertrouwensdiensten en voor de levering 
van die diensten gebruikte 
eindgebruikersproducten worden 
toegankelijk gemaakt voor personen met 
een handicap overeenkomstig de 
toegankelijkheidsvoorschriften van bijlage 
I bij Richtlijn (EU) 2019/882 betreffende 
de toegankelijkheidsvoorschriften voor 
producten en diensten.

Vertrouwensdiensten en voor de levering 
van die diensten gebruikte 
eindgebruikersproducten worden 
toegankelijk gemaakt voor personen met 
een handicap of met speciale behoeften, 
met inbegrip van ouderen, overeenkomstig 
de toegankelijkheidsvoorschriften van 
bijlage I bij Richtlijn (EU) 2019/882 
betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor 
producten en diensten.

Or. en

Amendement 107

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: (20) artikel 17 wordt geschrapt;

Or. en
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Amendement 108

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 4 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen

(1) in lid 4 wordt punt c) vervangen 
door:

“c) andere betrokken nationale 
bevoegde organen van de overeenkomstig 
Richtlijn (EU) XXXX/XXXX [NIS2] 
aangewezen betrokken lidstaten op de 
hoogte brengen van significante 
beveiligingsinbreuken of 
integriteitsverlies waarvan zij bij de 
uitvoering van hun taken kennis krijgen. 
Indien de significante 
beveiligingsinbreuken of het 
integriteitsverlies andere lidstaten betreft, 
stelt het toezichthoudend orgaan het 
centrale contactpunt van de 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 
XXXX/XXXX (NIS2) aangewezen lidstaat 
daarvan in kennis;”;

(2) punt f) wordt vervangen door:

“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;”;

Or. en
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Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20 – b
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 17 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 6 wordt vervangen door: Schrappen

“6. Elk toezichthoudend orgaan legt 
de Commissie jaarlijks uiterlijk op 31 
maart een verslag voor over zijn 
hoofdactiviteiten in het voorgaande 
kalenderjaar.”;

Or. en

Amendement 110

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) lid 8 wordt vervangen door: Schrappen

“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 
bedoelde verslag. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.”;

Or. en
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Amendement 111

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) artikel 18 wordt als volgt gewijzigd: (21) artikel 18 wordt geschrapt;

Or. en

Amendement 112

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de titel van artikel 18 wordt 
vervangen door:

Schrappen

“Wederzijdse bijstand en samenwerking”;

Or. en

Amendement 113

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) lid 1 wordt vervangen door: Schrappen

“1. Toezichthoudende organen 
werken samen met het oog op de 
uitwisseling van goede praktijken en 
informatie met betrekking tot het verlenen 
van vertrouwensdiensten.”;

Or. en
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Amendement 114

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de volgende leden 4 en 5 worden 
toegevoegd:

Schrappen

“4. Toezichthoudende organen en 
nationale bevoegde instanties op grond 
van Richtlijn (EU) XXXX/XXXX van het 
Europees Parlement en de Raad [NIS2] 
werken samen en verlenen elkaar bijstand 
om te waarborgen dat verleners van 
vertrouwensdiensten voldoen aan de 
vereisten van deze verordening en van 
Richtlijn (EU) XXXX/XXXX [NIS2]. Het 
toezichthoudende orgaan verzoekt de 
nationale bevoegde autoriteit op grond 
van Richtlijn (EU) XXXX/XXXX [NIS2] 
om toezichtmaatregelen uit te voeren om 
na te gaan of de verleners van 
vertrouwensdiensten voldoen aan de 
vereisten van Richtlijn XXXX/XXXX 
[NIS2]; om van de verleners van 
vertrouwensdiensten te eisen dat zij niet-
naleving van die vereisten verhelpen; om 
de resultaten van toezichtactiviteiten in 
verband met verleners van 
vertrouwensdiensten tijdig te verstrekken; 
en om de toezichthoudende organen in 
kennis te stellen van overeenkomstig 
Richtlijn XXXX/XXXX [NIS2] gemelde 
incidenten.

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

Or. en
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Amendement 115

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) door middel van andere 
identificatiemethoden ter waarborging van 
de identificatie van de natuurlijke persoon 
met een hoge mate van betrouwbaarheid, 
waarvan de overeenstemming wordt 
bevestigd door een 
conformiteitsbeoordelingsorgaan;

(c) door middel van andere 
identificatiemethoden ter waarborging van 
de identificatie van de natuurlijke persoon
met een hoge mate van betrouwbaarheid en 
beveiliging, waarvan de overeenstemming 
wordt bevestigd door een 
conformiteitsbeoordelingsorgaan, en die 
voldoen aan de actuele normen inzake het 
bewijzen van de identiteit, met het oog op 
het waarborgen van een hoog niveau van 
beveiliging en interoperabiliteit van de 
elektronische identificatie en 
vertrouwensdiensten in de Unie;

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 25 – c – 4
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 24 – lid 2 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) punt j) wordt geschrapt; (4) punt j) wordt vervangen door:

“j) zorgt voor de wettelijke verwerking van 
persoonsgegevens in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2016/679;”;

Or. en



PE732.707v01-00 70/87 PR\1257011NL.docx

NL

Amendement 117

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 
gedelegeerde handelingen met betrekking 
tot de in lid 2 f bis) bedoelde extra 
maatregelen vast te stellen. Die 
gedelegeerde handelingen worden 24 
maanden na de inwerkingtreding daarvan 
van toepassing, behoudens in geval van 
een naar behoren aannemelijk gemaakt 
groot veiligheidsrisico.

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 39 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisen voor een gekwalificeerde dienst voor 
het beheer van middelen voor het 
aanmaken van elektronische zegels op 
afstand

Eisen voor het genereren, beheren en 
dupliceren van gegevens voor het 
aanmaken van elektronische zegels en
voor een gekwalificeerde dienst voor het 
beheer van middelen voor het aanmaken 
van elektronische zegels op afstand

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 35
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 39 bis – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis is van overeenkomstige 
toepassing op een gekwalificeerde dienst 
voor het beheer van middelen voor het 
aanmaken van elektronische zegels op 
afstand.

Artikel 29, lid 1 bis en 29 bis zijn van 
overeenkomstige toepassing op een 
gekwalificeerde dienst voor het beheer van 
middelen voor het aanmaken van 
elektronische zegels op afstand.

Or. en

Amendement 120

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.

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 
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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 121

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 
attesteringen die aan vertrouwende 
partijen op papier in plaats van als 
elektronische attesteringen van attributen 
worden aangeboden, mogen door 
vertrouwende partijen niet worden 
geweigerd.

Or. en

Amendement 122

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eisen voor elektronische attestering van (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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attributen versie)

Or. en

Amendement 123

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. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] 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 11, 
referentienummers voor normen inzake 
gekwalificeerde elektronische attesteringen 
van attributen vast.

Or. en

Amendement 124

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. Authentieke bronnen kunnen op 
verzoek van gebruikers niet-
gekwalificeerde elektronische 
attesteringen van attributen afgeven.

Or. en
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Amendement 125

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. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] 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 11, 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.

Or. en

Amendement 126

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Openbare registers geven op 
verzoek van gebruikers van een Europese 
portemonnee voor digitale identiteit 
gekwalificeerde elektronische 
attesteringen af van de attributen 
waarover zij beschikken.

Or. en
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Amendement 127

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Niet-gekwalificeerde attesteringen 
van attributen kunnen worden afgegeven 
door leveranciers van 
vertrouwensdiensten of rechtstreeks via 
een Europese portemonnee voor digitale 
identiteit.

Or. en

Amendement 128

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Verleners van gekwalificeerde 
diensten van elektronische attestering van 
attributen verlenen dergelijke diensten via 
een afzonderlijke juridische entiteit.

Schrappen

Or. en

Amendement 129

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Verleners van gekwalificeerde 
diensten van elektronische attestering van 
attributen zorgen ervoor dat 
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persoonsgegevens, waaronder 
geanonimiseerde of cryptografisch 
beschermde gegevens, alleen worden 
opgeslagen en verwerkt op het 
grondgebied van de Unie en dat alleen het 
Unierecht en het nationaal recht van 
toepassing is op die persoonsgegevens. 
Verleners van gekwalificeerde diensten 
van elektronische attestering van 
attributen houden de bewijzen van de 
technische en organisatorische middelen 
waarmee zij waarborgen dat alleen het 
Unierecht en het nationaal recht van 
toepassing is op die persoonsgegevens ter 
beschikking van de lidstaten en de 
Commissie.

Or. en

Amendement 130

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij worden aangemaakt door een of 
meer gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten;

(a) zij worden aangemaakt of 
onderhouden door een of meer 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten;

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Hoofdstuk IV bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) het volgende hoofdstuk 
wordt ingevoegd:
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“HOOFDSTUK IV bis

GOVERNANCE

Artikel 46 bis

Nationale bevoegde autoriteit en centraal 
contactpunt

1. Iedere lidstaat richt een of meer 
nieuwe nationale bevoegde autoriteiten op 
om de aan hem krachtens artikel 46 ter 
toegewezen taken uit te voeren of wijst een 
bestaand orgaan voor dit doeleinde aan. 

2. Iedere lidstaat wijst een nationaal 
centraal contactpunt voor het Europees 
kader voor digitale identiteit aan (centraal 
contactpunt). Wanneer een lidstaat slechts 
één bevoegde autoriteit aanwijst, is die 
bevoegde autoriteit ook het centrale 
contactpunt voor die lidstaat.

3. Elk centraal contactpunt oefent 
een verbindingsfunctie uit om de 
grensoverschrijdende samenwerking van 
de autoriteiten van zijn lidstaat met de 
relevante autoriteiten in andere lidstaten 
en in voorkomend geval met de 
Commissie en het Enisa te waarborgen, 
alsmede om te zorgen voor 
sectoroverschrijdende samenwerking met 
andere bevoegde nationale autoriteiten 
binnen zijn lidstaat.

4. De lidstaten zien erop toe dat de in 
lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten over 
de noodzakelijke bevoegdheden en 
voldoende middelen beschikken om de 
hun toegewezen taken doeltreffend en 
efficiënt uit te voeren en aldus de 
doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken. De lidstaten zorgen voor 
een doeltreffende, efficiënte en veilige 
samenwerking tussen de aangewezen 
vertegenwoordigers in de in artikel 46 
quater bedoelde Europese Raad voor 
digitale identiteit.

5. Elke lidstaat stelt de Commissie 
onverwijld in kennis van de aanwijzing 
van de in lid 1 bedoelde bevoegde 
autoriteit en het in lid 3 bedoelde centrale 
contactpunt, van hun taken en van elke 
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latere wijziging daarvan. Elke lidstaat 
maakt de aanwijzing ervan bekend. De 
Commissie publiceert de lijst van de 
aangewezen centrale contactpunten.

Artikel 46 ter

Taken van de nationale bevoegde 
autoriteiten

1. De nationale bevoegde autoriteit 
vervult de volgende taken:

(a) zij monitort en handhaaft de 
toepassing van deze verordening;

(b) zij houdt toezicht op in het 
desbetreffende grondgebied gevestigde 
afgevers van Europese portemonnees voor 
digitale identiteit door middel van 
toezichthoudende activiteiten vooraf en 
achteraf, ziet erop toe dat die afgevers van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit voldoen aan de in deze 
verordening neergelegde vereisten en treft 
corrigerende maatregelen wanneer dat 
niet het geval is;

(c) zij houdt toezicht op kennelijk 
onrechtmatige of ongepaste gedragingen 
van vertrouwende partijen die in het 
desbetreffende grondgebied gevestigd zijn, 
met name wanneer die gedragingen via 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit zijn gemeld, en past waar nodig 
corrigerende maatregelen toe;

(d) zij houdt toezicht op 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die gevestigd zijn in 
de aanwijzende lidstaat om door middel 
van toezichthoudende activiteiten vooraf 
en achteraf te waarborgen dat deze 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten en de door hen 
verleende gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten voldoen aan de in 
deze verordening neergelegde vereisten;

(e) zij treedt indien nodig op tegen 
niet-gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die gevestigd zijn in 
de aanwijzende lidstaat door middel van 
toezichthoudende activiteiten achteraf, 
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wanneer het orgaan verneemt dat deze 
niet-gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten of de door hen 
verleende vertrouwensdiensten niet 
zouden voldoen aan de vereisten van 
deze verordening;

(f) zij analyseert de 
conformiteitsbeoordelingsverslagen 
bedoeld in artikel 20, lid 1, en artikel 21, 
lid 1;

(g) zij stelt de andere relevante, 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 
XXXX/XXXX [NIS2] aangewezen 
nationale bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaten op de hoogte van 
significante beveiligingsinbreuken of 
integriteitsverlies waarvan zij bij de 
uitvoering van hun taken kennis krijgt. 
Indien de significante 
beveiligingsinbreuken of het 
integriteitsverlies andere lidstaten betreft, 
stelt zij het overeenkomstig Richtlijn (EU) 
XXXX/XXXX (NIS2) aangewezen 
centrale contactpunt van de betrokken 
lidstaat daarvan in kennis;

(h) zij brengt aan de Commissie 
verslag uit over haar hoofdactiviteiten, 
overeenkomstig lid 2;

(i) zij voert audits uit of verzoekt een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie een 
conformiteitsbeoordeling uit te voeren van 
de gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten overeenkomstig 
artikel 20, lid 2;

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

(k) zij kent een gekwalificeerde status 
toe aan verleners van 
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vertrouwensdiensten en aan de door hen 
verleende diensten, en trekt deze status in 
overeenkomstig de artikelen 20 en 21;

(l) zij stelt het voor de nationale 
vertrouwenslijst verantwoordelijke 
orgaan, bedoeld in artikel 22, lid 3, in 
kennis van haar besluiten om een 
gekwalificeerde status toe te kennen of in 
te trekken, tenzij dit orgaan ook de 
nationale bevoegde autoriteit is;

(m) zij gaat, indien de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten zijn 
activiteiten beëindigt, na of er bepalingen 
bestaan over beëindigingsplannen en of 
deze correct worden toegepast, ook inzake 
de vraag hoe informatie toegankelijk 
wordt gehouden overeenkomstig artikel 
24, lid 2, onder h);

(n) zij eist dat verleners van 
vertrouwensdiensten en afgevers van 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit iedere niet-naleving van de in 
deze verordening vastgestelde 
voorschriften rechtzetten;

(o) zij werkt samen met andere 
nationale bevoegde autoriteiten en 
verleent bijstand aan deze organen 
overeenkomstig artikel 18;

2. Elke nationale bevoegde autoriteit 
legt de Commissie jaarlijks uiterlijk op 31 
maart een verslag voor over zijn 
hoofdactiviteiten in het voorgaande 
kalenderjaar.

3. De Commissie stelt het in lid 2 
bedoelde jaarlijkse verslag beschikbaar 
aan het Europees Parlement en de Raad.

4. Uiterlijk ... [twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] stelt de Commissie 
door middel van uitvoeringshandelingen
de formaten en procedures voor het in lid 
1, punt h), bedoelde verslag vast. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 48, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

5. Uiterlijk ... [twaalf maanden na de 
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inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 47 een 
gedelegeerde handeling vast om de taken 
van de in lid 1 bedoelde nationale 
bevoegde autoriteiten nader te 
specificeren.

Artikel 46 quater 

De Europese Raad voor digitale identiteit

1. Er wordt een Europese Raad voor 
digitale identiteit (EDIB) opgericht.

2. De EDIB wordt gevormd door de 
nationale bevoegde autoriteiten en de 
Commissie.

3. Belanghebbenden en alle relevante 
derde partijen kunnen worden 
uitgenodigd om de vergaderingen van de 
EDIB bij te wonen en aan de 
werkzaamheden ervan deel te nemen.

4. Het Enisa wordt uitgenodigd 
wanneer er kwesties betreffende 
cyberdreigingen, kennisgevingen van 
inbreuken, cyberbeveiligingscertificaten 
of andere veiligheidskwesties worden 
besproken.

5. De EDIB heeft de volgende taken:

(a) de Commissie bijstaan bij de 
voorbereiding van wetgevingsvoorstellen 
en beleidsinitiatieven op het gebied van 
digitale portemonnees, elektronische 
identificatiemiddelen en 
vertrouwensdiensten;

(b) de Commissie bijstaan en met haar 
samenwerken bij de voorbereiding van 
uitvoerings- en gedelegeerde handelingen 
krachtens deze verordening;

(c) de consistente toepassing van deze 
verordening ondersteunen met het oog op:

i) de uitwisseling van goede 
praktijken en informatie betreffende de 
toepassing van de bepalingen van deze 
verordening;

ii) het onderzoeken van relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot digitale 
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portemonnees, elektronische identificatie 
en de verleners van vertrouwensdiensten;

iii) het organiseren van regelmatige 
gezamenlijke bijeenkomsten met relevante 
belanghebbenden uit de hele Unie om de 
activiteiten van de EDIB te bespreken en 
input te verzamelen over nieuwe 
beleidsuitdagingen;

iv) het uitgeven van 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor de 
uitvoering van deze verordening;

v) het ondersteunen van de 
Commissie bij het vaststellen van 
technische specificaties en normen voor 
de gemeenschappelijke interface voor 
Europese portemonnees voor digitale 
identiteit overeenkomstig artikel 6 bis, lid 
4, punt b);

vi) het ondersteunen van de 
Commissie bij het vaststellen van 
technische specificaties en normen voor 
valideringsmechanismen overeenkomstig 
artikel 6 bis, lid 5;

vii) het collegiaal toetsen van stelsels 
voor elektronische identificatie die onder 
deze verordening vallen;

viii) het inventariseren van normen 
voor de attestering van attributen, het 
uitwisselen van informatie over plannen 
van de lidstaten voor de ontwikkeling van 
nieuwe normen voor attributen, teneinde 
de gemeenschappelijke ontwikkeling 
daarvan mogelijk te maken, indien nodig;

ix) met ondersteuning van het Enisa 
informatie, ervaringen en goede 
praktijken uitwisselen met betrekking tot 
alle cyberbeveiligingsaspecten van de 
Europese portemonnee voor digitale 
identiteit, de stelsels voor elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten;

x) de nationale bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig deze verordening en de 
nationale bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 
XXXX/XXXX van het Europees 
Parlement en de Raad [NIS2] werken 
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samen om de voortzetting van de huidige 
praktijken te waarborgen en voort te 
bouwen op de kennis en ervaring die is 
opgedaan met de toepassing van de 
eIDAS-verordening. Verder werken zij 
samen om een coherente uitvoering van 
Richtlijn (EU) XXXX/XXXX van het 
Europees Parlement en de Raad [NIS2] te 
waarborgen;

xi) het verlenen van advies over de 
ontwikkeling en uitvoering van het beleid 
inzake de kennisgeving van inbreuken, de 
gecoördineerde bekendmaking van 
kwetsbaarheden en de 
gemeenschappelijke maatregelen voorzien 
in de artikelen 10 en 10 bis;

xii) het uitwisselen van beste 
praktijken en informatie met betrekking 
tot de cyberbeveiligingsmaatregelen in het 
kader van deze verordening en Richtlijn 
(EU) XXXX/XXXX van het Europees 
Parlement en de Raad [NIS2] met 
betrekking tot vertrouwensdiensten in 
verband met cyberdreigingen, incidenten, 
kwetsbaarheden, 
bewustmakingsinitiatieven, opleidingen, 
oefeningen en vaardigheden, 
capaciteitsopbouw en normen en 
technische specificaties;

xiii) het uitvoeren van gecoördineerde 
beoordelingen van veiligheidsrisico’s in 
samenwerking met het Enisa;

6. In het kader van de EDIB kunnen 
de lidstaten verzoeken om wederzijdse 
bijstand:

(a) wanneer de EDIB daartoe een 
gemotiveerd verzoek ontvangt van een 
nationale bevoegde autoriteit, biedt hij de 
nationale bevoegde autoriteit bijstand 
zodat het verzoek op een consistente 
manier kan worden uitgevoerd, met name 
in geval van informatieverzoeken en 
toezichthoudende maatregelen, zoals 
verzoeken om inspecties uit te voeren in 
verband met de 
conformiteitsbeoordelingsverslagen 
bedoeld in de artikelen 20 en 21 met 
betrekking tot de verlening van 
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vertrouwensdiensten;

(b) In voorkomend geval kunnen 
lidstaten hun nationale bevoegde 
autoriteiten toestaan gezamenlijke 
onderzoeken uit te voeren waarbij 
personeelsleden van nationale bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten 
betrokken zijn. De regelingen en 
procedures voor dergelijke gezamenlijke 
acties worden door de betrokken lidstaten 
overeenkomstig hun wetgeving 
overeengekomen en vastgelegd.

7. Uiterlijk ... [zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] en vervolgens om 
de twee jaar stelt de EDIB een 
werkprogramma op met betrekking tot de 
acties die moeten worden ondernomen om 
zijn doelstellingen en taken uit te voeren.

8. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen tot 
vaststelling van de voor de werking van de 
EDIB noodzakelijke procedurele 
regelingen. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 48, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.”;

Or. en

Amendement 132

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 
redenen daarvoor;

Or. en
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Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 42
Verordening (EU) nr. 910/2014
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van de 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
artikel 20, lid 4, worden gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten als 
zodanig aangemerkt tot de volgende audit 
plaatsvindt als voorzien in artikel 20, lid 1. 

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – alinea 1 – punt g
Verordening (EU) nr. 910/2014
Bijlage V – alinea 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de geavanceerde elektronische 
handtekening of het geavanceerde
elektronische zegel van de afgevende 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten;

(g) de gekwalificeerde elektronische 
handtekening of het gekwalificeerde
elektronische zegel van de afgevende 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten;

Or. en

Amendement 135

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

2. leeftijd; 2. geboortedatum;

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 910/2014
Bijlage VI – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. nationaliteit: 6. nationaliteiten;

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) nr. 910/2014
Bijlage VI – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. financiële en bedrijfsgegevens. 10. bedrijfsgegevens;

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Bijlage VI – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. foto;
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Or. en

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 910/2014
Bijlage VI – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. e-mailadres.

Or. en
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