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Ändringsförslag 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/24/EU av den 
9 mars 2011 om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård inrättas ett nätverk 
för nationella myndigheter som är 
ansvariga för e-hälsa. I syfte att öka 
säkerheten och kontinuiteten i 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska nätverket utarbeta riktlinjer om 
tillgång till elektroniska hälso- och 
sjukvårdsuppgifter samt tjänster, 
inklusive genom att stödja ”gemensamma 
åtgärder för identifiering och 
autentisering för att underlätta 
överförbara uppgifter i 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård”. 
Ömsesidigt erkännande av e-identifiering 
och – autentisering är en förutsättning för 
att gränsöverskridande sjukvård ska 
kunna bli en verklighet för Europas 
befolkning. Om personer reser för att 
söka vård måste deras sjukjournaler vara 
tillgängliga i behandlingslandet. Detta 
förutsätter robusta, säkra och tillförlitliga 
ramar för elektronisk identifiering.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom direktiv 2011/24/EU finns och ska tillämpas med eller utan påminnelse är skälet 
onödigt och bör utgå.
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Ändringsförslag 57
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett av målen för denna förordning är 
att undanröja befintliga hinder för den 
gränsöverskridande användningen av 
medel för elektronisk identifiering som 
används i medlemsstaterna för att få 
åtkomst till åtminstone offentliga tjänster. 
Förordningen syftar inte till att ingripa i 
elektroniska identitetshanteringssystem och 
tillhörande infrastrukturer som inrättats i 
medlemsstaterna. Syftet med denna 
förordning är att se till att säker elektronisk 
identifiering och autentisering för åtkomst 
till gränsöverskridande nättjänster som 
erbjuds av medlemsstaterna är möjlig.

(11) Ett av målen för denna förordning är 
att undanröja befintliga hinder för den 
gränsöverskridande användningen av 
medel för elektronisk identifiering som 
används i medlemsstaterna för att få 
åtkomst till åtminstone offentliga tjänster. 
Förordningen syftar inte till att ingripa i 
elektroniska identitetshanteringssystem och 
tillhörande infrastrukturer som inrättats i 
medlemsstaterna. Syftet med denna 
förordning är att se till att en hög 
skyddsnivå vid elektronisk identifiering 
och autentisering för åtkomst till 
gränsöverskridande nättjänster som erbjuds 
av medlemsstaterna är möjlig, även genom 
att föreskriva olika säkerhetsnivåer för de 
olika tjänster till vilka tillgång beviljas.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att föreskriva olika säkerhetsnivåer. Det preciseras inte i förslaget till 
förordning till vilka typer av nättjänster som tillgång beviljas genom elektronisk identifiering. 
Säkerhetsnivån för tillgång till personliga och känsliga uppgifter bör innebära att det går att 
säkerställa en e-identifierings tillförlitlighet och bör skilja sig från den säkerhetsnivå som 
krävs för att få tillgång till allmän information eller transaktionstjänster.

Ändringsförslag 58
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ett av målen för denna förordning är 
att undanröja befintliga hinder för den 

(11) Ett av målen för denna förordning är 
att undanröja befintliga hinder för den 
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gränsöverskridande användningen av 
medel för elektronisk identifiering som 
används i medlemsstaterna för att få 
åtkomst till åtminstone offentliga tjänster. 
Förordningen syftar inte till att ingripa i 
elektroniska identitetshanteringssystem och 
tillhörande infrastrukturer som inrättats i 
medlemsstaterna. Syftet med denna 
förordning är att se till att säker elektronisk 
identifiering och autentisering för åtkomst 
till gränsöverskridande nättjänster som 
erbjuds av medlemsstaterna är möjlig.

gränsöverskridande användningen av 
medel för elektronisk identifiering som 
används i medlemsstaterna för att få 
åtkomst till åtminstone offentliga tjänster. 
Förordningen syftar inte till att ingripa i 
elektroniska identitetshanteringssystem och 
tillhörande infrastrukturer som inrättats i 
medlemsstaterna. Syftet med denna 
förordning är att se till att säker elektronisk 
identifiering och autentisering för åtkomst 
till gränsöverskridande nättjänster som 
erbjuds av medlemsstaterna är möjlig, med 
fullständig respekt för teknikneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaternas samarbete bör 
gagna den tekniska interoperabiliteten för 
de anmälda systemen för elektronisk 
identifiering i syfte att främja förtroende 
och en hög skyddsnivå som är anpassad till 
risknivån. Ett utbyte av information och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna med 
sikte på ömsesidigt erkännande bör bidra 
till detta samarbete.

(16) Medlemsstaternas samarbete bör 
gagna den tekniska interoperabiliteten och 
neutraliteten för de anmälda systemen för 
elektronisk identifiering i syfte att främja 
förtroende och en hög skyddsnivå som är 
anpassad till risknivån. Medlemsstaterna 
måste därför låta systemen för elektronisk 
identifiering genomgå ett tekniskt test i 
förebyggande syfte inom ramen för ovan 
nämnda samarbete. Ett utbyte av 
information och bästa praxis mellan 
medlemsstaterna med sikte på ömsesidigt 
erkännande bör bidra till detta samarbete.

Or. it

Motivering

I förslaget till förordning föreskrivs inga instrument med vilka en medlemsstat kan bestrida 
den tekniska överensstämmelsen hos ett anmält system för elektronisk verifiering. Detta 
riskerar att främja spridningen av system inom EU som inte uppfyller kraven. Det finns risk 
för att den harmonisering som avses genom förordningen leder till att man kringgår den 
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nationella lagstiftningen och uppmuntrar till ”forum shopping”.

Ändringsförslag 60
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaternas samarbete bör 
gagna den tekniska interoperabiliteten för 
de anmälda systemen för elektronisk 
identifiering i syfte att främja förtroende 
och en hög skyddsnivå som är anpassad till 
risknivån. Ett utbyte av information och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna med 
sikte på ömsesidigt erkännande bör bidra 
till detta samarbete.

(16) Medlemsstaternas samarbete bör 
gagna den tekniska interoperabiliteten för 
de anmälda systemen för elektronisk 
identifiering i syfte att främja förtroende 
och en hög skyddsnivå som är anpassad till 
risknivån. Ett utbyte av information och 
bästa praxis mellan medlemsstaterna med 
sikte på ömsesidigt erkännande bör bidra 
till detta samarbete. Av effektivitetsskäl 
bör interoperabilitet och skyddsåtgärder 
genomföras före anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Genom denna förordning bör även ett 
allmänt regelverk för användningen av 
elektroniska betrodda tjänster upprättas. 
Någon allmän förpliktelse att använda dem 
bör dock inte skapas. Den bör inte gälla 
tillhandahållande av tjänster som grundar 
sig på frivilliga civilrättsliga avtal. Den bör 
heller inte gälla frågor som avser 
ingående eller giltighet av avtal eller andra 
rättsliga förpliktelser om den nationella 
lagstiftningen eller unionslagstiftningen 
föreskriver vissa formkrav.

(17) Genom denna förordning bör även ett 
allmänt regelverk för användningen av 
elektroniska betrodda tjänster upprättas. 
Någon allmän förpliktelse att använda dem 
bör dock inte skapas. Den bör inte gälla 
tillhandahållande av tjänster som grundar 
sig på frivilliga civilrättsliga avtal. Den bör 
heller inte påverka bestämmelserna om 
form, upprättande eller tillämplighet av 
avtal eller form, skäl eller giltighet när det 
gäller andra privaträttsliga förpliktelser, 
oavsett om dessa omfattas av den 
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nationella lagstiftningen eller 
unionslagstiftningen, t.ex. artiklarna 10 
och 11 i förordning (EG) nr 593/2008.
Denna förordning ska heller inte påverka 
tillämpningen av den nationella 
lagstiftningens eller unionslagstiftningens 
bestämmelser och restriktioner om 
användning av dokument och inte vara 
tillämplig på registreringsförfaranden, 
särskilt inte förfarandena för fastighets-
eller företagsregistrering.

Or. de

Ändringsförslag 62
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På grund av den snabba tekniska 
utvecklingen bör denna förordning omfatta 
en strategi som är öppen för innovationer.

(20) På grund av den snabba tekniska 
utvecklingen bör denna förordning omfatta 
en strategi som syftar till att uppmuntra 
innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 63
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att öka människors förtroende för 
den inre marknaden och för att främja 
användningen av betrodda tjänster och 
produkter, bör begreppen kvalificerade 
betrodda tjänster och kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster införas 
i syfte att ange krav och förpliktelser som 

(22) För att öka människors förtroende för 
den inre marknaden och för att främja 
användningen av betrodda tjänster och 
produkter, bör begreppen kvalificerade 
betrodda tjänster och kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster införas 
i syfte att ange krav och förpliktelser som 
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garanterar en hög grad av säkerhet oavsett 
vilken typ av kvalificerad betrodd tjänst 
eller produkt som används eller 
tillhandahålls.

garanterar en hög grad av säkerhet oavsett 
vilken typ av kvalificerad betrodd tjänst 
eller produkt som används eller 
tillhandahålls. Både kvalificerade och 
avancerade elektroniska signaturer kan 
anses rättsligt likvärdiga med 
handskrivna signaturer. Bestämmelserna 
i denna förordning ska inte begränsa 
någon fysisk eller juridisk persons 
möjligheter att bevisa att en viss 
elektronisk signatur inte är tillförlitlig. 
När det gäller kvalificerade elektroniska
signaturer ska bevisbördan dock vila hos 
den bestridande parten när 
undertecknarens identitet ifrågasätts.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att även en icke kvalificerad signatur kan ha samma verkan som en 
handskriven signatur. Den enda skillnaden är bevisbördan.

Ändringsförslag 64
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att öka människors förtroende för 
den inre marknaden och för att främja 
användningen av betrodda tjänster och 
produkter, bör begreppen kvalificerade 
betrodda tjänster och kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster införas 
i syfte att ange krav och förpliktelser som 
garanterar en hög grad av säkerhet oavsett 
vilken typ av kvalificerad betrodd tjänst 
eller produkt som används eller 
tillhandahålls.

(22) För att öka små och medelstora 
företags samt konsumenternas förtroende 
för den inre marknaden och för att främja 
användningen av betrodda tjänster och 
produkter, bör begreppen kvalificerade 
betrodda tjänster och kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster införas 
i syfte att ange krav och förpliktelser som 
garanterar en hög grad av säkerhet oavsett 
vilken typ av kvalificerad betrodd tjänst 
eller produkt som används eller 
tillhandahålls.

Or. en
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Ändringsförslag 65
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I linje med de förpliktelser som följer 
av Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som har trätt i kraft i 
EU, bör personer med funktionsnedsättning 
kunna använda betrodda tjänster och 
slutanvändarprodukter som används vid 
tillhandahållandet av dessa tjänster på 
samma villkor som andra konsumenter.

(23) I linje med de förpliktelser som följer 
av Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som har trätt i kraft i 
EU, och med respekt för och i fullständig 
förenlighet med unionens lagstiftning om 
tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser, bör personer 
med funktionsnedsättning kunna använda 
betrodda tjänster, e-identifieringstjänster
och slutanvändarprodukter som används 
vid tillhandahållandet av dessa tjänster på 
samma villkor som andra konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att underlätta tillsynen av 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster, t.ex. när en sådan tillhandahåller 
sina tjänster i en annan medlemsstat och 
inte omfattas av tillsyn där, eller när en 
tillhandahållares datorer är placerade i en 
annan medlemsstat än den där 
tillhandahållaren är etablerad, bör ett 
system för ömsesidigt bistånd mellan 
medlemsstaternas tillsynsorgan inrättas.

(34) För att underlätta och säkerställa en 
effektiv tillsyn av kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster i 
enlighet med denna förordning, t.ex. när 
en sådan tillhandahåller sina tjänster i en 
annan medlemsstat och inte omfattas av 
tillsyn där, eller när en tillhandahållares 
datorer är placerade i en annan 
medlemsstat än den där tillhandahållaren är 
etablerad, bör ett system för ömsesidigt 
bistånd mellan medlemsstaternas 
tillsynsorgan inrättas. Systemet syftar 
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också till att förenkla och sänka de 
administrativa kostnaderna för 
tillhandahållare av betrodda tjänster 
genom ett tillsynsorgan som fungerar som 
gemensam kontaktpunkt.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) När en transaktion kräver ett 
kvalificerat elektroniskt sigill från en 
juridisk person bör en kvalificerad 
elektronisk signatur från ett behörigt 
ombud för den juridiska personen vara lika 
godtagbar.

(42) När den nationella lagstiftningen 
eller unionslagstiftningen kräver ett 
kvalificerat elektroniskt sigill från en 
juridisk person bör en kvalificerad 
elektronisk signatur från ett behörigt 
ombud för den juridiska personen vara lika 
godtagbar.

Or. de

Ändringsförslag 68
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Elektroniska sigill bör utgöra bevis 
för att ett elektroniskt dokument har 
utfärdats av en juridisk person och med 
säkerhet garantera dokumentets ursprung 
och integritet.

(43) Giltiga elektroniska sigill bör
betraktas som tecken på äkthet och 
integritet hos de elektroniska dokument 
som sigillen är kopplade till. De nationella 
bestämmelserna om fullmakt, ombud och 
rättslig handlingsförmåga ska inte 
påverkas.

Or. de
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Ändringsförslag 69
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Elektroniska sigill bör utgöra bevis 
för att ett elektroniskt dokument har 
utfärdats av en juridisk person och med 
säkerhet garantera dokumentets ursprung 
och integritet.

(43) Elektroniska sigill bör anses ha 
samma rättsliga verkan som ett fysiskt 
sigill, i enlighet med vad som föreskrivs i 
nationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 70
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att öka den gränsöverskridande 
användningen av elektroniska dokument 
bör denna förordning innehålla 
bestämmelser om den rättsliga verkan av 
elektroniska dokument, vilken bör anses 
vara densamma som för 
pappersdokument beroende på en 
riskbedömning och förutsatt att 
dokumentens äkthet och integritet har 
säkerställts. För att ytterligare utveckling 
av gränsöverskridande elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden ska 
vara möjlig är det också viktigt att 
elektroniska dokument i original eller 
bestyrkta kopior utfärdade enligt den 
nationella lagstiftningen av relevanta 
behöriga organ i en medlemsstat godtas 
som sådana även i andra medlemsstater. 
Denna förordning bör inte påverka 
medlemsstaternas rätt att avgöra vad som 

utgår
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utgör ett original eller en kopia på 
nationell nivå, utan den ska se till att 
dessa kan användas som sådana även 
över gränserna.

Or. de

Ändringsförslag 71
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Medlemsstaterna ska se till att 
medborgarna får tydlig information om 
möjligheterna till och begränsningarna av 
användningen av elektronisk 
identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 72
Marielle Gallo

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) För att på ett flexibelt och snabbt sätt 
kunna komplettera vissa detaljerade 
tekniska aspekter av denna förordning bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på följande: interoperabilitet för 
elektronisk identifiering; krav på 
säkerhetsåtgärder som ska vidtas av 
tillhandahållare av betrodda tjänster; 
erkända oberoende organ med ansvar för 
att granska tjänstetillhandahållarna; 

(49) För att på ett flexibelt och snabbt sätt 
kunna komplettera vissa detaljerade 
tekniska aspekter av denna förordning bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på följande: interoperabilitet för 
elektronisk identifiering; krav på 
säkerhetsåtgärder som ska vidtas av 
tillhandahållare av betrodda tjänster; krav 
på kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer, deras validering och deras 
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förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer; krav som avser 
säkerhetsnivåer för elektroniska 
signaturer; krav på kvalificerade certifikat 
för elektroniska signaturer, deras validering 
och deras bevarande; organ med ansvar för 
certifieringen av kvalificerade anordningar 
för skapande av elektroniska signaturer; 
krav som avser säkerhetsnivåer för 
elektroniska sigill och kvalificerade 
certifikat för elektroniska sigill; 
interoperabilitet mellan leveranstjänster. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå.

bevarande; organ med ansvar för 
certifieringen av kvalificerade anordningar 
för skapande av elektroniska signaturer; 
krav som avser kvalificerade certifikat för 
elektroniska sigill; interoperabilitet mellan 
leveranstjänster. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå.

Or. fr

Motivering

I enlighet med föredragandens ändringsförslag till delegerade akter ska även skäl 49 ändras.

Ändringsförslag 73
Marielle Gallo

Förslag till förordning
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51a) Det standardiseringsarbete som 
internationella och europeiska 
organisationer utför är internationellt 
erkänt. Arbetet utförs i samarbete med 
berörda industrier och parter samt 
finansieras bland annat av EU och 
nationella myndigheter. För att 
säkerställa en hög säkerhetsnivå för 
elektronisk identifiering och elektroniska 
betrodda tjänster, och i synnerhet när 
kommissionen utarbetar delegerade akter 
och genomförandeakter, bör de 
standarder som utvecklas inom 
Europeiska standardiseringskommittén 
(CEN), Europeiska institutet för 
telekommunikationsstandarder (Etsi), 
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Europeiska kommittén för elektroteknisk 
standardisering (Cenelec) eller 
Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO) 
beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs regler för 
elektronisk identifiering och elektroniska 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner i syfte att säkerställa en väl 
fungerande inre marknad.

1. I denna förordning fastställs regler för 
elektronisk identifiering och elektroniska 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner i syfte att säkerställa en väl 
fungerande inre marknad, garantera en 
hög skyddsnivå och öka medborgarnas 
förtroende för den digitala miljön.

Or. it

Motivering

För att effektivt bidra till genomförandet av förordningens mål, i syfte att öka förtroendet för 
gränsöverskridande elektroniska transaktioner som är säkra och pålitliga, är det nödvändigt 
att säkerställa en hög skyddsnivå och minska risken för en allmänt minskad säkerhet på nätet, 
vilket skulle kunna bli en oönskad effekt av förordningen.

Ändringsförslag 75
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs regler för 
elektronisk identifiering och elektroniska
betrodda tjänster för elektroniska 

1. I denna förordning fastställs regler för 
elektronisk identifiering och betrodda 
tjänster för elektroniska transaktioner i 
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transaktioner i syfte att säkerställa en väl 
fungerande inre marknad.

syfte att säkerställa en väl fungerande inre 
marknad.

Or. en

Motivering

Ordet ”elektroniska” är överflödigt.

Ändringsförslag 76
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I förordningen fastställs en rättslig ram 
för elektroniska signaturer, elektroniska 
sigill, elektronisk tidsmärkning, 
elektroniska dokument, elektroniska 
leveranstjänster och autentisering av 
webbplatser.

3. I förordningen fastställs en rättslig ram 
för elektroniska signaturer, elektroniska 
sigill, elektronisk tidsmärkning, 
elektroniska dokument och elektroniska 
leveranstjänster.

Or. en

Motivering

När det gäller webbplatser finns det redan tekniska standarder som är allmänt accepterade 
och erkända av konsumenterna. Det är därför oklart vilket mervärde intyg om kvalificerade 
webbplatser har. Internet är globalt till sin natur och användarna stöter på webbplatser som 
både omfattas och inte omfattas av europeisk lagstiftning, vilket kan skapa förvirring och 
osäkerhet, inte minst eftersom ”icke kvalificerade” webbplatser inte är mindre säkra i sig.

Ändringsförslag 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I förordningen fastställs en rättslig ram 
för elektroniska signaturer, elektroniska 
sigill, elektronisk tidsmärkning, 

3. I förordningen fastställs en rättslig ram 
för elektroniska signaturer, elektroniska 
sigill, elektronisk validering och kontroll, 
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elektroniska dokument, elektroniska 
leveranstjänster och autentisering av 
webbplatser.

elektronisk tidsmärkning, elektroniska 
dokument, elektroniska leveranstjänster 
och autentisering av webbplatser.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom förordningen säkerställs att 
betrodda tjänster och produkter som 
överensstämmer med denna förordning har 
fri rörlighet på den inre marknaden.

4. Genom förordningen säkerställs att 
kvalificerade och icke kvalificerade 
betrodda tjänster och produkter som 
överensstämmer med denna förordning har 
fri rörlighet på den inre marknaden.

Or. en

Motivering

Man bör säkerställa fri rörlighet på den inre marknaden även för icke kvalificerade tjänster.

Ändringsförslag 79
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning gäller elektronisk 
identifiering som tillhandahålls av 
medlemsstaterna, alternativt för deras 
räkning eller på deras ansvar, och 
tillhandahållare av betrodda tjänster inom 
unionen.

1. Denna förordning gäller elektronisk 
identifiering som tillhandahålls, beställs 
eller erkänns av medlemsstaterna och 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
verksamma inom unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning gäller elektronisk 
identifiering som tillhandahålls av 
medlemsstaterna, alternativt för deras 
räkning eller på deras ansvar, och 
tillhandahållare av betrodda tjänster inom 
unionen.

1. Denna förordning gäller elektronisk 
identifiering som erkänns och utfärdas av 
eller på uppdrag av medlemsstaterna och 
tillhandahållare av betrodda tjänster inom 
unionen.

Or. en

Motivering

Ett system för den privata sektorn bör i princip kunna anmälas om det erkänns av en 
medlemsstat.

Ändringsförslag 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen gäller inte 
tillhandahållande av elektroniska betrodda 
tjänster som grundar sig på frivilliga 
civilrättsliga avtal.

2. Förordningen gäller inte 
tillhandahållande av elektroniska betrodda 
tjänster som enbart grundar sig på 
frivilliga civilrättsliga avtal. Sådana 
betrodda tjänster får inte förvägras 
giltighet, rättslig verkan till följd av 
frivilliga avtal och giltighet som bevis vid 
rättsliga förfaranden enbart på grund av 
att de
– är i elektronisk form,
– inte grundar sig på ett kvalificerat 
certifikat för elektronisk signatur, eller ett 
kvalificerat certifikat för elektroniska 
sigill, eller kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser,
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– inte tillhandahålls av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster, eller
– inte skapas genom en kvalificerad 
anordning för skapande av elektroniska 
signaturer eller en kvalificerad anordning 
för skapande av elektroniska sigill.

Or. en

Ändringsförslag 82
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förordningen gäller inte 
tillhandahållande av elektroniska betrodda 
tjänster som grundar sig på frivilliga 
civilrättsliga avtal.

2. Förordningen gäller inte 
tillhandahållande av elektroniska betrodda 
tjänster som endast tillhandahålls för 
interna ändamål inom en stängd grupp av 
parter. Tredje parter som vill bestrida 
giltigheten av en sådan betrodd tjänst får 
inte göra detta enbart på grund av att den 
betrodda tjänsten inte uppfyller kraven i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga formuleringen var otydlig och kunde tolkas som att privaträtten ger 
möjlighet till undantag från förordningen. I stället bör det förtydligas att tjänsterna inte 
erbjuds till allmänheten och att parterna är begränsade och specificerade.

Ändringsförslag 83
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den gäller inte frågor som avser 3. Den påverkar inte nationella eller 
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ingående eller giltighet av avtal eller andra 
rättsliga förpliktelser om den nationella 
lagstiftningen eller unionslagstiftningen 
föreskriver vissa formkrav.

unionsrättsliga bestämmelser om skälen 
till eller giltigheten i avtal eller andra 
rättsliga förpliktelser.

Or. de

Motivering

Kommissionens förslag till formulering är alltför vagt för en förordning.

Ändringsförslag 84
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den gäller inte frågor som avser 
ingående eller giltighet av avtal eller andra 
rättsliga förpliktelser om den nationella 
lagstiftningen eller unionslagstiftningen 
föreskriver vissa formkrav.

3. Den gäller, utan att det påverkar 
tillämpningen av den nationella 
lagstiftningen eller unionslagstiftningen, 
frågor som avser ingående eller giltighet av 
avtal och andra förpliktelser om vissa 
formkrav föreskrivs.

Or. en

Ändringsförslag 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna förordning påverkar inte den 
nationella lagstiftningens eller 
unionslagstiftningens bestämmelser och 
restriktioner för användning av 
dokument. Den är inte tillämplig på 
registreringsförfaranden, särskilt inte 
förfarandena för fastighets- och 
företagsregistrering.
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Or. de

Ändringsförslag 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) elektronisk identifiering: en process 
inom vilken personidentifieringsuppgifter i 
elektronisk form som otvetydigt företräder 
en fysisk eller juridisk person används.

1) elektronisk identifiering: en process 
inom vilken personidentifieringsuppgifter i 
elektronisk form som företräder en fysisk 
eller juridisk person används antingen på 
ett otvetydigt sätt eller i den utsträckning 
som är nödvändig för ändamålet i fråga.

Or. en

Motivering

Principen om uppgiftsbegränsning bör införlivas i förslaget. Samtidigt som vissa tjänster 
kräver otvetydig identifiering finns det andra som inte kräver att samtliga uppgifter ska 
överföras. Ett konkret exempel på detta är en vanlig ålderskontroll som det inte behövs några 
andra personuppgifter för.

Ändringsförslag 87
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) autentisering: en elektronisk process 
som gör det möjligt att validera den 
elektroniska identifieringen av en fysisk 
eller juridisk person, eller en elektronisk 
uppgifts ursprung och integritet.

4) autentisering: en elektronisk process 
som gör det möjligt att validera den 
elektroniska identifieringen av en fysisk 
eller juridisk person, eller elektroniska 
uppgifters ursprung och integritet.

Or. en
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Ändringsförslag 88
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Undertecknaren ska kunna identifieras 
genom den.

(b) Undertecknarens identitet ska kunna 
styrkas genom den.

Or. en

Ändringsförslag 89
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 7 – punkt d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den ska vara kopplad till de uppgifter 
den avser på ett sådant sätt att alla 
efterföljande ändringar av uppgifterna kan 
upptäckas.

(d) Den ska vara kopplad till de uppgifter 
den undertecknat på ett sådant sätt att alla 
efterföljande ändringar av uppgifterna kan 
upptäckas.

Or. en

Ändringsförslag 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) certifikat: ett elektroniskt intyg som 
kopplar valideringsuppgifter för en 
elektronisk signatur eller ett elektroniskt 
sigill till en fysisk respektive juridisk 
person och bekräftar uppgifterna om den 
personen.

10) certifikat: ett elektroniskt intyg som 
kopplar valideringsuppgifter för en 
elektronisk signatur eller ett elektroniskt 
sigill till en enhets identifieringsuppgifter 
eller en fysisk respektive juridisk person 
och bekräftar uppgifterna om den 
personen.



PE508.270v01-00 22/137 AM\933270SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) kvalificerat certifikat för elektroniska 
signaturer: ett certifikat som används till 
stöd för elektroniska signaturer, utfärdas av 
en kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster och uppfyller kraven i bilaga I.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) betrodd tjänst: en elektronisk tjänst 
som består av skapande, kontroll, 
validering, hantering och bevarande av 
elektroniska signaturer, elektroniska sigill, 
elektroniska tidsmärkningar, elektroniska 
dokument, elektroniska leveranstjänster, 
autentisering av webbplatser och 
elektroniska certifikat, inklusive certifikat 
för elektroniska signaturer och för 
elektroniska sigill.

(12) betrodd tjänst: en elektronisk tjänst 
som består av skapande, kontroll, 
validering eller bevarande av elektroniska 
signaturer, elektroniska sigill, elektroniska 
tidsmärkningar, elektroniska dokument, 
elektroniska leveranstjänster, autentisering 
av webbplatser och elektroniska certifikat, 
inklusive certifikat för elektroniska 
signaturer och för elektroniska sigill.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) betrodd tjänst: en elektronisk tjänst 
som består av skapande, kontroll, 
validering, hantering och bevarande av 
elektroniska signaturer, elektroniska sigill, 
elektroniska tidsmärkningar, elektroniska 
dokument, elektroniska leveranstjänster, 
autentisering av webbplatser och
elektroniska certifikat, inklusive certifikat 
för elektroniska signaturer och för 
elektroniska sigill.

12) betrodd tjänst: en elektronisk tjänst 
som består av skapande, kontroll, 
validering, hantering och bevarande av 
elektroniska signaturer, elektroniska sigill, 
elektroniska tidsmärkningar, elektroniska 
dokument, elektroniska leveranstjänster 
eller elektroniska certifikat, inklusive 
certifikat för elektroniska signaturer och 
för elektroniska sigill.

Or. en

Motivering

Denna förordning bör inte omfatta autentisering av webbplatser. Vidare bör uppräkningen 
inte vara uttömmande.

Ändringsförslag 94
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13) kvalificerad betrodd tjänst: en betrodd 
tjänst som uppfyller tillämpliga krav i 
denna förordning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 95
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

20) elektroniskt sigill: uppgifter i 
elektronisk form som är fogade till eller 
logiskt knutna till andra elektroniska 
uppgifter för att garantera ursprung och 
integritet hos tillhörande uppgifter.

20) elektroniskt sigill: uppgifter i 
elektronisk form som är fogade till eller 
logiskt knutna till andra elektroniska 
uppgifter för att garantera äkthet och 
integritet hos tillhörande uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 96
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 21 – punkt d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Det ska vara kopplat till de uppgifter 
det avser på ett sådant sätt att alla 
efterföljande ändringar av uppgifterna kan 
upptäckas.

(d) Det ska vara kopplat till de uppgifter 
vars ursprung och integritet det bekräftar
på ett sådant sätt att alla efterföljande 
ändringar av uppgifterna kan upptäckas.

Or. en

Ändringsförslag 97
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) kvalificerat certifikat för 
autentisering av webbplatser: ett intyg 
som gör det möjligt att autentisera en 
webbplats och koppla webbplatsen till den 
person som certifikatet utfärdats för, och 
som utfärdas av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster och 
uppfyller kraven i bilaga IV.

utgår

Or. en
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Motivering

Det är oklart vilket mervärde certifikat för autentisering av webbplatser har.

Ändringsförslag 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillhandahållande av betrodda tjänster i 
en medlemsstat som utförs av en 
tillhandahållare av sådana tjänster som är 
etablerad i en annan medlemsstat får inte 
begränsas av skäl som omfattas av de 
områden som regleras i denna förordning.

1. Tillhandahållande av betrodda tjänster i 
en medlemsstat som utförs av en 
tillhandahållare av sådana tjänster som är 
etablerad i en annan medlemsstat får inte 
begränsas av skäl som omfattas av de 
områden som regleras i denna förordning. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
betrodda tjänster från en annan 
medlemsstat är giltiga som bevis vid 
rättsliga förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller betrodda tjänster som 
erbjuds i en annan medlemsstat ska 
handlingar om certifieringsåtgärden 
offentliggöras på alla officiella språk i 
medlemsstaten i fråga eller på engelska.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ömsesidigt erkännande och godtagande Ömsesidigt erkännande

Or. it

Motivering

Erkännande och godtagande är två vitt skilda saker ur teknisk och juridisk synvinkel, som inte 
bör blandas ihop och systematiskt sammankopplas. 

Ändringsförslag 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ömsesidigt erkännande och godtagande Ömsesidigt erkännande

Or. en

Ändringsförslag 102
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa förfaranden krävs en 
elektronisk identifiering där medel för 
elektronisk identifiering och autentisering 
används för att få åtkomst till en tjänst på 
internet, ska alla medel för elektronisk 
identifiering som utfärdats i en annan 

När det enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa förfaranden krävs en 
elektronisk identifiering där medel för 
elektronisk identifiering och autentisering 
används för att få åtkomst till en tjänst på 
internet, ska medel för elektronisk 
identifiering av en likvärdig eller högre 
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medlemsstat och som omfattas av ett 
system som ingår i den förteckning som 
offentliggjorts av kommissionen i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 7 
erkännas och godtas för åtkomst till denna 
tjänst.

säkerhetsnivå som utfärdas i en annan 
medlemsstat, och som anmäls i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 7, 
erkännas för åtkomst till denna tjänst på 
internet sex månader efter att 
kommissionen har offentliggjort 
förteckningen över anmälda system.

Or. en

Motivering

Förtydliganden har gjorts, och en strykning av ordet ”godtas” föreslås eftersom det är oklart 
vad det finns för rättslig skillnad mellan ”godtas” och ”erkännas” och om ordet är 
nödvändigt överhuvudtaget. Medlemsstaterna bör dessutom få en viss tid på sig för att vidta 
de åtgärder som krävs för att erkänna andra identifieringssystem efter att de har anmälts och 
därefter offentliggjorts.

Ändringsförslag 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa förfaranden krävs en 
elektronisk identifiering där medel för 
elektronisk identifiering och autentisering 
används för att få åtkomst till en tjänst på 
internet, ska alla medel för elektronisk 
identifiering som utfärdats i en annan 
medlemsstat och som omfattas av ett 
system som ingår i den förteckning som 
offentliggjorts av kommissionen i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 7 
erkännas och godtas för åtkomst till denna 
tjänst.

När det enligt unionslagstiftningen eller 
den nationella lagstiftningen eller 
administrativa förfaranden krävs en 
elektronisk identifiering där medel för 
elektronisk identifiering och autentisering 
används för att få åtkomst till en tjänst på 
internet i en medlemsstat eller på 
EU-institutionen, ska de medel för 
elektronisk identifiering som utfärdats i en 
annan medlemsstat eller av 
EU-institutionen enligt ett system som 
ingår i den förteckning som offentliggjorts 
av kommissionen i enlighet med artikel 7 
erkännas i medlemsstaten eller av 
EU-institutionen för åtkomst till denna 
tjänst på nätet, senast sex månader efter 
att förteckningen, inbegripet systemet, har 
offentliggjorts.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa förfaranden krävs en
elektronisk identifiering där medel för
elektronisk identifiering och autentisering 
används för att få åtkomst till en tjänst på 
internet, ska alla medel för elektronisk 
identifiering som utfärdats i en annan 
medlemsstat och som omfattas av ett 
system som ingår i den förteckning som 
offentliggjorts av kommissionen i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 7 
erkännas och godtas för åtkomst till denna 
tjänst.

När det enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa förfaranden finns möjlighet 
till elektronisk identifiering där medel för 
elektronisk identifiering och autentisering 
används för att få åtkomst till en tjänst på 
internet, ska alla medel för elektronisk 
identifiering som utfärdats i en annan 
medlemsstat och som omfattas av ett 
system som ingår i den förteckning som 
offentliggjorts av kommissionen i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 7 
erkännas och godtas för åtkomst till denna 
tjänst, förutsatt att tjänsten inte bara får 
utnyttjas av de boende i en medlemsstat 
eller territoriell enhet av denna.

Or. en

Ändringsförslag 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stycke 1 omfattar endast vissa offentliga 
tjänster av gränsöverskridande karaktär. 
Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt upprätta en förteckning 
över dessa gränsöverskridande tjänster. 
Genomförandeakten ska vara förenlig 
med artikel 8 och antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.
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Or. en

Ändringsförslag 106
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlet för elektronisk identifiering ska 
vara utfärdat av den anmälande 
medlemsstaten, alternativt för dess 
räkning eller på dess ansvar.

(a) Medlet för elektronisk identifiering ska 
vara utfärdat, ha beställts eller ha erkänts 
av den anmälande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Medlet för elektronisk identifiering ska 
vara utfärdat av den anmälande 
medlemsstaten, alternativt för dess 
räkning eller på dess ansvar.

(a) Medlet för elektronisk identifiering ska 
erkännas eller vara utfärdat av eller på 
uppdrag av den anmälande medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ett system för den privata sektorn bör i princip kunna anmälas om det erkänns av en 
medlemsstat.

Ändringsförslag 108
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medlet för elektronisk identifiering ska 
kunna användas för att få åtkomst till 
åtminstone offentliga tjänster som kräver
elektronisk identifiering i den anmälande 
medlemsstaten.

(b) Medlet för elektronisk identifiering ska 
kunna användas för att få åtkomst till 
åtminstone offentliga tjänster som godtar
elektronisk identifiering i den anmälande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 109
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Medlet för elektronisk identifiering 
ska omfattas av olika skyddsnivåer 
beroende på de typer av tjänster till vilka 
tillgång beviljas.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att föreskriva olika säkerhetsnivåer. Det preciseras inte i förslaget till vilka 
typer av nättjänster som tillgång beviljas genom elektronisk identifiering. Säkerhetsnivån för 
tillgång till känsliga uppgifter bör innebära att det går att säkerställa en e-identifierings 
tillförlitlighet och bör skilja sig från den säkerhetsnivå som krävs för att få tillgång till allmän 
information. Förfarandet för godtagande av en identitet bör utformas så att det garanterar en 
hög skyddsnivå som är lämplig och överensstämmer med den typ av tjänster som 
medborgarna får tillgång till.

Ändringsförslag 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att personidentifieringsuppgifterna 
otvetydigt hänför sig till den fysiska eller 
juridiska person som avses i artikel 3.1.

(c) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att personidentifieringsuppgifterna 
hänför sig till den fysiska eller juridiska 
person som avses i artikel 3.1 antingen på 
ett otvetydigt sätt eller i den utsträckning 
som är nödvändig för ändamålet i fråga.

Or. en

Motivering

Principen om uppgiftsbegränsning bör införlivas i förslaget. Samtidigt som vissa tjänster 
kräver otvetydig identifiering finns det andra som inte kräver att samtliga uppgifter ska 
överföras. Ett konkret exempel på detta är en vanlig ålderskontroll som det inte behövs några 
andra personuppgifter för.

Ändringsförslag 111
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att en autentiseringsmöjlighet är 
tillgänglig på internet när som helst och 
kostnadsfritt så att alla beroende parter kan 
validera de personliga 
identifieringsuppgifter som tas emot i 
elektronisk form. Medlemsstaterna får inte 
ålägga beroende parter som är etablerade 
utanför deras territorium och som vill 
utföra en sådan autentisering några 
särskilda tekniska krav. Vid överträdelse 
eller äventyrande av det anmälda systemet 
för identifiering eller 
autentiseringsmöjligheten ska 
medlemsstaterna utan dröjsmål upphäva 
eller återkalla det anmälda systemet för 
identifiering, autentiseringsmöjligheten
eller de berörda äventyrade delarna och 
informera övriga medlemsstater och 

(d) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att ett gränssnitt för autentisering är 
tillgängligt på internet när som helst och 
kostnadsfritt så att alla beroende parter kan 
validera de personliga 
identifieringsuppgifter som tas emot i 
elektronisk form. Särskilda tekniska krav
som är nödvändiga av säkerhetsskäl och 
som medlemsstaterna ålägger beroende 
parter som vill utföra en sådan 
autentisering får innebära en avgift som 
inte är högre än själva kostnaden och som 
inte är diskriminerande mot beroende 
parter som är etablerade utanför deras 
territorium. Vid överträdelse eller 
äventyrande av det anmälda systemet för 
identifiering eller autentiseringssystemet
ska medlemsstaterna utan dröjsmål 
upphäva eller återkalla det anmälda 
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kommissionen i enlighet med artikel 7. systemet för identifiering, 
autentiseringssystemet eller de berörda 
äventyrade delarna och informera övriga 
medlemsstater och kommissionen i 
enlighet med artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 112
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att en autentiseringsmöjlighet är 
tillgänglig på internet när som helst och 
kostnadsfritt så att alla beroende parter kan 
validera de personliga 
identifieringsuppgifter som tas emot i 
elektronisk form. Medlemsstaterna får inte 
ålägga beroende parter som är etablerade 
utanför deras territorium och som vill 
utföra en sådan autentisering några 
särskilda tekniska krav. Vid överträdelse 
eller äventyrande av det anmälda systemet 
för identifiering eller 
autentiseringsmöjligheten ska 
medlemsstaterna utan dröjsmål upphäva
eller återkalla det anmälda systemet för 
identifiering, autentiseringsmöjligheten 
eller de berörda äventyrade delarna och 
informera övriga medlemsstater och 
kommissionen i enlighet med artikel 7.

(d) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att en autentiseringsmöjlighet är 
tillgänglig på internet när som helst och, i 
händelse av tillgång till offentliga 
tjänster, kostnadsfritt så att alla beroende 
parter utanför medlemsstatens territorium 
kan validera de personliga 
identifieringsuppgifter som tas emot i 
elektronisk form. Medlemsstaterna får inte 
ålägga beroende parter som är etablerade 
utanför deras territorium och som vill 
utföra en sådan autentisering några 
orimliga särskilda tekniska krav. Vid 
överträdelse eller äventyrande av det 
anmälda systemet för identifiering eller 
autentiseringsmöjligheten ska 
medlemsstaterna utan dröjsmål upphäva 
eller återkalla det anmälda systemet för 
identifiering, autentiseringsmöjligheten 
eller de berörda äventyrade delarna och 
informera övriga medlemsstater och 
kommissionen i enlighet med artikel 7.

Or. en

Motivering

Samtidigt som offentliga tjänster bör erbjudas utan kostnad, finns det inget som hindrar 
parterna från att enas om en avgift för privata transaktioner. Den vägledande principen för 
denna förordning bör vara interoperabilitet, men medlemsstaterna bör fortfarande kunna 
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införa vissa tekniska krav när dessa är viktiga för de nationella systemen och i synnerhet när 
de rör viktiga säkerhetsaspekter.

Ändringsförslag 113
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Den anmälande medlemsstaten tar på 
sig skadeståndsansvaret för

(e) Den anmälande medlemsstaten 
säkerställer

Or. en

Motivering

Frågor som rör medlemsstaternas skadeståndsansvar ska hanteras separat. Se 
ändringsförslag längre fram.

Ändringsförslag 114
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) att de personliga identifieringsuppgifter 
som avses i punkt c otvetydigt hänför sig 
till den berörda personen, och

i) att de personliga identifieringsuppgifter 
som avses i punkt c hänför sig till den 
berörda personen, och

Or. en

Ändringsförslag 115
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 6 – 1 – led e – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den autentiseringsmöjlighet som anges 
i punkt d.

ii) det autentiseringssystem som anges i 
punkt d.

Or. en

Ändringsförslag 116
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Anmälande medlemsstater får endast 
anmäla ett system för elektronisk 
identifiering genom en tillhandahållare 
av certifikattjänster som är etablerad i ett 
tredjeland, om tillhandahållaren uppfyller 
kraven i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 117
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta kriterier för att 
fastställa de olika skyddsnivåerna för de 
typer av tjänster till vilka tillgång beviljas 
genom systemet för elektronisk 
identifiering.

Or. it
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Motivering

Det är viktigt att föreskriva olika säkerhetsnivåer. Det preciseras inte i förslaget till 
förordning till vilka typer av nättjänster som tillgång beviljas genom elektronisk identifiering. 
Säkerhetsnivån för tillgång till personliga och känsliga uppgifter bör innebära att det går att 
säkerställa en e-identifierings tillförlitlighet, och bör skilja sig från den säkerhetsnivå som 
krävs för att få tillgång till allmän information eller transaktionstjänster.

Ändringsförslag 118
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En beskrivning av det anmälda 
systemet för elektronisk identifiering.

(a) En beskrivning av det anmälda 
systemet för elektronisk identifiering, 
inbegripet de olika skyddsnivåerna för de 
typer av tjänster till vilka tillgång beviljas.

Or. it

Ändringsförslag 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En beskrivning av det anmälda 
systemet för elektronisk identifiering.

(a) En beskrivning av det anmälda 
systemet för elektronisk identifiering och 
dess säkerhetsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 120
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Information om den som hanterar 
registreringen av de otvetydiga
personidentifieringsuppgifterna.

(c) Information om den enhet som hanterar 
registreringen av 
personidentifieringsuppgifterna.

Or. en

Motivering

Följdändring för att införliva principen om uppgiftsbegränsning. Det är även ett 
förtydligande, eftersom det snarare är enheten än personen i fråga som är relevant i detta 
sammanhang.

Ändringsförslag 121
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten.

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten, även i 
förhållande till de olika skyddsnivåer som 
krävs för att tillgång ska beviljas.

Or. it

Ändringsförslag 122
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten.

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten och alla 
tekniska krav som åläggs beroende parter.

Or. en
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Ändringsförslag 123
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten.

(d) En beskrivning av 
autentiseringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 124
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) System för upphävande eller 
återkallelse av det anmälda systemet för 
identifiering eller 
autentiseringsmöjligheten, eller de 
berörda äventyrade delarna.

(e) System för upphävande eller 
återkallelse av det anmälda systemet för 
identifiering eller autentiseringssystemet, 
eller de berörda äventyrade delarna.

Or. en

Ändringsförslag 125
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska sex månader efter 
förordningens ikraftträdande offentliggöra 
förteckningen över de system för 
elektronisk identifiering som anmälts enligt 
punkt 1 och de grundläggande uppgifterna 

2. Kommissionen ska sex månader efter 
förordningens ikraftträdande offentliggöra 
förteckningen över de system för 
elektronisk identifiering som anmälts enligt 
punkt 1 och de grundläggande uppgifterna 
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om dessa i Europeiska unionens officiella 
tidning.

om dessa i Europeiska unionens officiella 
tidning och på en offentlig webbplats.

Or. en

Motivering

Användarvänlighet skulle säkerställas om uppgifterna offentliggörs på en offentlig webbplats. 

Ändringsförslag 126
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden för 
den anmälan som avses i punkterna 1 
och 3. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2.

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format och 
förfaranden för den anmälan som avses i 
punkterna 1 och 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 127
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Skadeståndsansvar

1. Den anmälande medlemsstaten ska 
vara ansvarig för all direkt skada, med 
avseende på medel för elektronisk 
identifiering som har utfärdats av 
medlemsstaten eller för dess räkning, på 
grund av underlåtenhet att uppfylla 
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kraven i artikel 6, såvida medlemsstaten 
inte kan visa att den inte har agerat 
vårdslöst.
2. En tillhandahållare av medel för 
elektronisk identifiering som har erkänts 
och anmälts av en medlemsstat i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 7 
ska vara ansvarig vid underlåtenhet att 
säkerställa
– i) otvetydigheten i fråga om de 
personliga identitetsuppgifterna, och
– ii) autentiseringsmöjligheten,
såvida tillhandahållaren inte kan visa att 
denne inte har handlat vårdslöst.

Or. en

Motivering

En så pass viktig fråga som skadeståndsansvar bör, i likhet med avsnittet med betrodda 
tjänster, regleras separat från anmälningsförfarandet eftersom det inte passar in där. I den 
artikel som föreslås beaktas såväl offentliga som privata system för elektronisk identifiering.

Ändringsförslag 128
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
1. Om det system för elektronisk 
identifiering som anmälts i enlighet med 
artikel 7.1 eller den autentisering som 
avses i artikel 6 d skulle överträdas eller 
delvis äventyras på ett sätt som skulle 
påverka systemets trovärdighet för 
gränsöverskridande transaktioner, ska 
den anmälande medlemsstaten utan 
dröjsmål upphäva eller återkalla den 
gränsöverskridande delen av systemet för 
elektronisk identifiering eller 
autentiseringen eller de berörda 
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äventyrade delarna och informera övriga 
medlemsstater och kommissionen.
2. När en sådan överträdelse eller ett 
sådant äventyrande som avses i punkt 1 
har åtgärdats ska den anmälande 
medlemsstaten återinföra autentiseringen 
och så snart som möjligt informera övriga 
medlemsstater och kommissionen om 
detta.
3. Om en sådan överträdelse eller ett 
sådant äventyrande som avses i punkt 1 
inte åtgärdas inom 3 månader efter 
upphävandet eller återkallandet, ska den 
anmälande medlemsstaten anmäla 
tillbakadragandet av systemet för 
elektronisk identifiering till övriga 
medlemsstater och kommissionen. 
Kommissionen ska i Europeiska unionens 
officiella tidning så snart som möjligt 
offentliggöra motsvarande 
ändringsförslag till den förteckning som 
avses i artikel 7.2.

Or. en

Motivering

De föreslagna ändringarna syftar till att förtydliga förfarandet vid överträdelse eller 
äventyrande av systemet eller autentiseringen.

Ändringsförslag 129
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
1. Den anmälande medlemsstaten ska 
vara ansvarig för all direkt skada som 
åsamkats en fysisk eller juridisk person 
genom underlåtenhet att fullgöra sina 
skyldigheter enligt artikel 6 c och d, 
såvida den inte kan visa att den inte har 



AM\933270SV.doc 41/137 PE508.270v01-00

SV

agerat vårdslöst.
2. Den part som utfärdar medel för 
elektronisk identifiering ska vara ansvarig 
för all direkt skada som åsamkats en 
fysisk eller juridisk person för bristande 
säkerställande, enligt de säkerhetsnivåer 
för identitetsuppgifter som föreskrivs 
inom de nationella systemen, nämligen
i) att de personliga identifieringsuppgifter 
som avses i punkt c hänför sig till den 
person som avses i artikel 6 ca, och
ii) att den autentisering som avses i artikel 
6 d används på rätt sätt,
såvida parten inte kan visa att denne inte 
har handlat vårdslöst.
3. Punkterna 1 och 2 påverkar inte 
tillämpningen av det skadeståndsansvar 
enligt nationell lagstiftning som gäller för 
parter i en transaktion där medel för 
elektronisk identifiering som omfattas av 
det anmälda systemet används.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förtydliga vad medlemsstaten och den part som utfärdar den elektroniska 
identifieringen är ansvariga för. Denna ändring skulle medföra ansvarsskyldighet för den 
anmälande medlemsstaten och den part som utfärdar medel för elektronisk identifiering, 
såvida de inte kan visa att de inte har agerat vårdslöst. Detta är förenligt med synsättet i 
artikel 9 och kommer att säkerställa en konsekvens i fråga om medlemsstaternas 
skadeståndsansvar.

Ändringsförslag 130
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordning Samordning och interoperabilitet

Or. it
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Ändringsförslag 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordning Interoperabilitet och samordning

Or. en

Motivering

Denna artikel bör slutligen omfatta interoperabiliteten hos system där samordning 
medlemsstaterna emellan endast är ett medel för att nå målet.

Ändringsförslag 132
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska samarbeta för att 
säkerställa interoperabiliteten för 
elektroniska identifieringsmedel som 
omfattas av ett anmält system och för att 
öka deras säkerhet.

1. Medlemsstaterna ska samarbeta för att 
säkerställa interoperabiliteten och den 
tekniska neutraliteten för elektroniska 
identifieringsmedel som omfattas av ett 
anmält system och för att öka deras 
säkerhet.

Or. it

Motivering

Bestämmelserna för att garantera den tekniska interoperabiliteten bör vara neutrala ur 
teknisk synvinkel, för att man ska respektera de val som medlemsstaterna gör när de utvecklar 
sina nationella system för elektronisk identifiering och autentisering.

Ändringsförslag 133
András Gyürk
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska tillsammans med 
Enisa inta rollen som samordnare. 
Kommissionen ska begära ett yttrande 
från Enisa, i egenskap av expert i frågor 
som rör sekretess och förtroende samt 
elektronisk identifiering, för att 
säkerställa den tekniska 
interoperabiliteten hos system för 
elektronisk identifiering och betrodda 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 134
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett system för elektronisk 
identifiering inte klarar det förebyggande 
tekniska test, med avseende på systemets 
neutralitet och interoperabilitet, som 
medlemsstaterna ska ansvara för inom 
ramen för det samarbete som avses i 
punkt 1, ska systemet inte kunna anmälas 
enligt artikel 7 för ömsesidigt erkännande 
eller godtas enligt artikel 5.

Or. it

Ändringsförslag 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska särskilt prioritera interoperabilitet för 
de e-tjänster som är av störst 
gränsöverskridande betydelse genom att
(a) utbyta bästa praxis i fråga om medel 
för elektronisk identifiering inom ett 
anmält system,
(b) tillhandahålla och regelbundet 
uppdatera bästa praxis i fråga om 
förtroende för och säkerhet hos medel för 
elektronisk identifiering,
(c) tillhandahålla och regelbundet främja 
användningen av medel för elektronisk 
identifiering. 

Or. en

Ändringsförslag 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 38 när det gäller att underlätta 
gränsöverskridande interoperabilitet för 
medel för elektronisk identifiering genom 
fastställande av tekniska minimikrav.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2 om fastställande av 
standarder och tekniska krav för 
gränsöverskridande interoperabilitet och 
säkerhet för medel för elektronisk 
identifiering.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör arbeta med standarderna och de tekniska kraven i stället för med 
samordningen mellan medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 137
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 när det gäller att underlätta 
gränsöverskridande interoperabilitet för 
medel för elektronisk identifiering genom 
fastställande av tekniska minimikrav.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 när det gäller att underlätta 
gränsöverskridande interoperabilitet för 
medel för elektronisk identifiering genom 
fastställande av tekniskt sett neutrala 
minimikrav för de olika skyddsnivåer som 
krävs för att tillgång ska beviljas.

Or. it

Motivering

Bestämmelserna för att garantera den tekniska interoperabiliteten bör vara neutrala ur 
teknisk synvinkel, för att man ska respektera de val som medlemsstaterna gör när de utvecklar 
sina nationella system för elektronisk identifiering och autentisering.

Ändringsförslag 138
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 när det gäller att underlätta 
gränsöverskridande interoperabilitet för 
medel för elektronisk identifiering genom 
fastställande av tekniska minimikrav.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 när det gäller att underlätta 
gränsöverskridande interoperabilitet för 
medel för elektronisk identifiering genom 
fastställande av tekniska minimikrav som 
är neutrala ur teknisk synvinkel.

Or. en

Ändringsförslag 139
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillhandahållare av betrodda 
tjänster ska vara ansvarig för all direkt 
skada som åsamkats en fysisk eller en 
juridisk person genom underlåtenhet att 
uppfylla de skyldigheter som anges i 
artikel 15.1, såvida inte tillhandahållaren 
i fråga kan bevisa att denne inte har 
handlat vårdslöst.

utgår

Or. en

Motivering

Om en tillhandahållare av betrodda tjänster beslutar att inte erbjuda kvalificerade betrodda 
tjänster ska denne inte få bära ett större skadeståndsansvar. En målsägare kan fortfarande 
inleda civilrättsliga förfaranden för skadeståndsanspråk.

Ändringsförslag 140
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska vara ansvarig för all direkt skada som 
åsamkats en fysisk eller en juridisk person 
genom underlåtenhet att uppfylla de 
skyldigheter som anges i artikel 15.1, 
såvida inte tillhandahållaren i fråga kan 
bevisa att denne inte har handlat 
vårdslöst.

1. En tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska vara ansvarig för all skada som 
åsamkats en fysisk eller en juridisk person 
genom avsiktlig eller vårdslös 
underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter 
som anges i artikel 15.1.

Or. en

Ändringsförslag 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska vara ansvarig för all direkt skada som 
åsamkats en fysisk eller en juridisk person 
genom underlåtenhet att uppfylla de 
skyldigheter som anges i artikel 15.1, 
såvida inte tillhandahållaren i fråga kan 
bevisa att denne inte har handlat vårdslöst.

1. En tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska enligt den nationella lagstiftningen 
vara ansvarig för skada som åsamkats en 
enhet eller en fysisk eller en juridisk 
person genom underlåtenhet att uppfylla de 
skyldigheter som anges i artikel 15.1, 
såvida inte tillhandahållaren i fråga kan 
bevisa att denne inte har handlat vårdslöst.

Or. en

Ändringsförslag 142
Christian Engström
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska vara ansvarig för all direkt skada som 
åsamkats en fysisk eller en juridisk person 
genom underlåtenhet att uppfylla de 
skyldigheter som anges i artikel 15.1, 
såvida inte tillhandahållaren i fråga kan 
bevisa att denne inte har handlat vårdslöst.

1. En tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska vara fullständigt ansvarig för all skada 
som åsamkats en fysisk eller en juridisk 
person genom underlåtenhet att uppfylla de 
skyldigheter som anges i artikel 15.1, 
såvida inte tillhandahållaren i fråga kan 
bevisa att denne inte har handlat vårdslöst.

Or. en

Ändringsförslag 143
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En kvalificerad tillhandahållare av 2. En kvalificerad tillhandahållare av 
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betrodda tjänster ska vara ansvarig för all 
direkt skada som åsamkats en fysisk eller 
en juridisk person genom underlåtenhet att 
uppfylla de krav som anges i denna 
förordning, särskilt i artikel 19, såvida inte 
tillhandahållaren i fråga kan bevisa att 
denne inte har handlat vårdslöst.

betrodda tjänster ska vara ansvarig för 
följande:

(a) All direkt skada som åsamkats en fysisk 
eller en juridisk person genom 
underlåtenhet att uppfylla de krav som 
anges i denna förordning, särskilt i 
artikel 19, såvida den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster inte 
kan bevisa att denne inte har handlat 
vårdslöst.

(b) Punkt a ska även gälla om denne, i 
enlighet med artikel 11.1 b, garanterat att 
en kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerad i ett 
tredjeland uppfyller kraven i denna 
förordning, såvida den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster 
som är etablerad inom unionen inte kan 
bevisa att den förre inte har agerat 
vårdslöst.

Or. en

Motivering

Påföljande ändring till följd av tilläggen till artikel 11 (villkor för godtagande av 
tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster som är etablerade i tredjeländer).

Ändringsförslag 144
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska vara ansvarig för all 
direkt skada som åsamkats en fysisk eller 
en juridisk person genom underlåtenhet att 

2. En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska vara ansvarig för all 
skada som åsamkats en fysisk eller en 
juridisk person genom avsiktlig eller 
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uppfylla de krav som anges i denna 
förordning, särskilt i artikel 19, såvida inte 
tillhandahållaren i fråga kan bevisa att 
denne inte har handlat vårdslöst.

vårdslös underlåtenhet att uppfylla de krav 
som anges i denna förordning, särskilt i 
artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 145
Christian Engström
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska vara ansvarig för all 
direkt skada som åsamkats en fysisk eller 
en juridisk person genom underlåtenhet att 
uppfylla de krav som anges i denna 
förordning, särskilt i artikel 19, såvida inte 
tillhandahållaren i fråga kan bevisa att 
denne inte har handlat vårdslöst.

2. En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska vara fullständigt 
ansvarig för all skada som åsamkats en 
fysisk eller en juridisk person genom 
underlåtenhet att uppfylla de krav som 
anges i denna förordning, särskilt i 
artikel 19, såvida inte tillhandahållaren i 
fråga kan bevisa att denne inte har handlat 
vårdslöst.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållare av betrodda tjänster från 
tredjeländer

Tillhandahållare av kvalificerade betrodda 
tjänster från tredjeländer

Or. en
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Ändringsförslag 147
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade betrodda tjänster och 
kvalificerade certifikat som tillhandahålls 
av kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i ett 
tredjeland ska godtas som rättsligt 
likvärdiga med kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
etablerad inom unionen, under
förutsättning att de kvalificerade betrodda 
tjänsterna eller kvalificerade certifikaten 
från tredjelandet är erkända enligt ett avtal 
mellan unionen och tredjeländer eller 
internationella organisationer i enlighet 
med artikel 218 i EUF-fördraget.

1. Kvalificerade betrodda tjänster och 
kvalificerade certifikat som tillhandahålls 
av kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i ett 
tredjeland ska godtas som rättsligt 
likvärdiga med kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
etablerad inom unionen, under 
förutsättning att

(a) den kvalificerade tillhandahållaren av 
betrodda tjänster uppfyller kraven i denna 
förordning och har ackrediterats enligt ett 
frivilligt ackrediteringssystem som 
upprättats i en medlemsstat, eller
(b) den kvalificerade tillhandahållaren av 
betrodda tjänster som är etablerad inom 
unionen och som uppfyller kraven i 
denna förordning garanterar förenlighet 
med kraven i denna förordning, eller
(c) de kvalificerade betrodda tjänsterna 
eller kvalificerade certifikaten från 
tredjelandet är erkända enligt ett avtal 
mellan unionen och tredjeländer eller 
internationella organisationer i enlighet 
med artikel 218 i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Enligt direktivet om elektroniska signaturer kan en tillhandahållare av betrodda tjänster från 
ett tredjeland antingen certifieras på frivillig basis eller förlita sig på garantier från en 
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etablerad tjänstleverantör. Det är oklart varför tjänster från tredjeländer numera bara ska 
kunna erkännas efter att komplicerade förhandlingar har förts för att få till stånd ett 
internationellt avtal. Tilläggens ordalydelse har inspirerats av ordalydelsen i det 
ursprungliga direktivets motsvarande artiklar.

Ändringsförslag 148
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade betrodda tjänster och 
kvalificerade certifikat som tillhandahålls 
av kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i ett 
tredjeland ska godtas som rättsligt 
likvärdiga med kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är
etablerad inom unionen, under 
förutsättning att de kvalificerade betrodda 
tjänsterna eller kvalificerade certifikaten 
från tredjelandet är erkända enligt ett avtal 
mellan unionen och tredjeländer eller 
internationella organisationer i enlighet 
med artikel 218 i EUF-fördraget.

1. Kvalificerade betrodda tjänster och 
kvalificerade certifikat som tillhandahålls 
av kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i ett 
tredjeland ska godtas som rättsligt 
likvärdiga med kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
etablerad inom unionen, under 
förutsättning att de kvalificerade betrodda 
tjänsterna eller kvalificerade certifikaten 
från tredjelandet uppfyller de relevanta 
kraven i denna förordning i enlighet med 
vad som har fastställts av ett tillsynsorgan 
som är etablerat i en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 149
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade betrodda tjänster och 
kvalificerade certifikat som tillhandahålls 
av kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i ett 

1. Kvalificerade betrodda tjänster och 
kvalificerade certifikat som tillhandahålls 
av kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i ett 
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tredjeland ska godtas som rättsligt 
likvärdiga med kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
etablerad inom unionen, under 
förutsättning att de kvalificerade betrodda 
tjänsterna eller kvalificerade certifikaten 
från tredjelandet är erkända enligt ett avtal 
mellan unionen och tredjeländer eller 
internationella organisationer i enlighet 
med artikel 218 i EUF-fördraget.

tredjeland ska godtas som rättsligt 
likvärdiga med kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
etablerad inom unionen, under 
förutsättning att de kvalificerade betrodda 
tjänsterna eller kvalificerade certifikaten
från tredjelandet är erkända enligt ett avtal 
mellan unionen och tredjeländer eller 
internationella organisationer i enlighet 
med artikel 218 i EUF-fördraget och om 
det tredjeland där de är etablerade godtar, 
i enlighet med principen för ömsesidigt 
erkännande, att de kvalificerade betrodda 
tjänsterna och de kvalificerade 
certifikaten som tillhandahålls av 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster etablerade inom unionens 
territorium godtas i detta land.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade betrodda tjänster och 
kvalificerade certifikat som tillhandahålls 
av kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i ett 
tredjeland ska godtas som rättsligt 
likvärdiga med kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
etablerad inom unionen, under 
förutsättning att de kvalificerade betrodda 
tjänsterna eller kvalificerade certifikaten 
från tredjelandet är erkända enligt ett avtal 
mellan unionen och tredjeländer eller 
internationella organisationer i enlighet 

(Berör inte den svenska versionen.)
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med artikel 218 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 151
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med hänvisning till punkt 1 ska sådana 
avtal garantera att de krav som är 
tillämpliga på kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster 
etablerade inom unionens territorium, 
uppfylls av tillhandahållarna av betrodda 
tjänster i tredjeländerna eller de 
internationella organisationerna, särskilt 
i fråga om skydd av personuppgifter, 
säkerhet och tillsyn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 152
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med hänvisning till punkt 1 ska sådana 
avtal garantera att de krav som är 
tillämpliga på kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster 
etablerade inom unionens territorium, 
uppfylls av tillhandahållarna av betrodda 
tjänster i tredjeländerna eller de 

2. Med hänvisning till punkt 1 ska sådana 
avtal garantera att de krav som är 
tillämpliga på kvalificerade betrodda 
tjänster och kvalificerade certifikat som 
tillhandahålls av kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster 
etablerade inom unionens territorium, 
uppfylls av tillhandahållarna av betrodda 
tjänster i tredjeländerna eller de 
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internationella organisationerna, särskilt i 
fråga om skydd av personuppgifter, 
säkerhet och tillsyn.

internationella organisationerna, särskilt i 
fråga om skydd av personuppgifter, i 
enlighet med artikel 25 i 
direktiv 95/46/EG, säkerhet och tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 153
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Avtalen ska även säkerställa att 
kraven också är tillämpliga på 
tillhandahållare av betrodda tjänster från 
tredjeländer som är verksamma inom 
unionens territorium, samtidigt som 
kraven om ömsesidigt erkännande av 
betrodda tjänster också uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerad inom 
unionen får gå i god för certifikat som 
har utfärdats som kvalificerade av 
övervakade eller ackrediterade 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
är etablerade i ett tredjeland.

Or. en
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Ändringsförslag 155
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster och 
tillsynsorgan ska se till att personuppgifter 
behandlas på ett rättvist och lagligt sätt i 
enlighet med direktiv 95/46/EG.

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster och 
tillsynsorgan ska se till att personuppgifter 
behandlas på ett rättvist och lagligt sätt i 
enlighet med direktiv 95/46/EG, med 
tillämpning av principerna om 
uppgiftsminimering.

Or. en

Ändringsförslag 156
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om personuppgifter behandlas av 
eller på uppdrag av en tillhandahållare av 
betrodda tjänster, i de fall då det är ytterst 
nödvändigt för att säkerställa nät- och 
informationssäkerhet för att uppfylla 
kraven i artiklarna 11, 15, 16 och 19, ska 
detta betraktas som ett berättigat intresse i 
den mening som avses i artikel 7 f i 
direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Behandling av personuppgifter kan vara nödvändigt vid överträdelser eller för att vidta 
lämpliga motåtgärder. Det bör ske när det är absolut nödvändigt och vara ett ”berättigat 
intresse” i enlighet med dataskyddsdirektivet och därmed vara lagligt.
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Ändringsförslag 157
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
tjänster ska då detta är möjligt göras 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
tjänster ska göras tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning, i enlighet med 
tillämplig nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning om genomförande av 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 158
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
tjänster ska då detta är möjligt göras 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
tjänster ska göras tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning enligt unionens 
lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 159
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
tjänster ska då detta är möjligt göras 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
tjänster ska göras tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 160
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
tjänster ska då detta är möjligt göras 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
tjänster ska då detta rimligen är möjligt 
göras tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Motivering

Det är oklart vad ”då detta är möjligt” betyder i praktiken: Är det när det är teoretiskt, 
tekniskt eller ekonomiskt möjligt? Ett förtydligande måste göras eftersom det finns en stor risk 
för rättslig osäkerhet.
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Ändringsförslag 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett lämpligt 
organ som är etablerat inom deras 
territorium eller, efter ömsesidig 
överenskommelse, i en annan medlemsstat 
på ansvar av den medlemsstat som utsett 
organet. Tillsynsorgan ska tilldelas alla
nödvändiga befogenheter för tillsyn och 
undersökning som krävs för utövande av 
deras uppgifter.

1. Medlemsstaterna ska utse ett 
tillsynsorgan som är etablerat inom deras 
territorium eller, efter ömsesidig 
överenskommelse, i en annan medlemsstat 
på ansvar av den medlemsstat som utsett 
organet. Kommissionen ska informeras 
om det utsedda tillsynsorganet, dess 
adresser och namnen på ansvariga 
personer. Tillsynsorgan ska tilldelas de 
lämpliga resurser som krävs för utövande 
av deras uppgifter.

Or. en

Motivering

Tillsynsorganens viktigaste befogenheter har fastställts i förordningen. Det är dock viktigt att 
dessa myndigheter kan fungera riktigt. ”Befogenheter för undersökning” kan dock betyda 
befogenheter som vanligtvis bara brottsbekämpande myndigheter har, vilket skulle vara mer 
än vad som är nödvändigt.

Ändringsförslag 162
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsorganet ska ha ansvaret för att
följande uppgifter utförs:

2. Tillsynsorganet ska utföra följande 
uppgifter:

Or. en

Motivering

Denna formulering är mer korrekt.
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Ändringsförslag 163
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övervakning av tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i den 
medlemsstat där de har utsetts för att se till 
att de uppfyller kraven i artikel 15.

(a) Säkerställande av att tillhandahållare 
av betrodda tjänster och kvalificerade
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
etablerade i den medlemsstat där de har 
utsetts uppfyller kraven i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Detta är en mer korrekt formulering, eftersom den inbegriper såväl kvalificerade som icke 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster.

Ändringsförslag 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övervakning av tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i den 
medlemsstat där de har utsetts för att se till 
att de uppfyller kraven i artikel 15.

(a) Övervakning av kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster som är 
etablerade i den medlemsstat där de har 
utsetts för att se till att de uppfyller kraven 
i artikel 15.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillsyn av kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
är etablerade i den medlemsstat där de 
har utsetts och av de kvalificerade 
betrodda tjänster som de tillhandahåller 
för att se till att dessa och de kvalificerade 
betrodda tjänster som de tillhandahåller 
uppfyller tillämpliga krav i denna 
förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Slås samman med föregående punkt. Överflödig.

Ändringsförslag 166
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkerställande av att den relevanta 
information och de relevanta uppgifter som 
avses i artikel 19.2 g och som registreras av 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster bevaras och är tillgängliga efter det 
att verksamheten hos en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster har 
upphört, under en lämplig tid och med 
sikte på att garantera tjänstens kontinuitet.

(c) Säkerställande av att den relevanta 
information och de relevanta uppgifter som 
avses i artikel 19.2 g och som registreras av 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster bevaras och är tillgängliga efter det 
att verksamheten hos en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster har 
upphört, under en lämplig tid, särskilt med 
tanke på tidpunkten för tjänsternas 
giltighet, och med sikte på att garantera 
tjänstens kontinuitet.

Or. en
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Motivering

Förtydligande av hur lång tid uppgifterna bör bevaras.

Ändringsförslag 167
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Statistik om marknaden för och 
användningen av kvalificerade betrodda 
tjänster, inklusive information om 
tillhandahållarna av betrodda tjänster 
själva, de kvalificerade betrodda tjänster 
som de tillhandahåller, de produkter som 
de använder och en allmän beskrivning 
av deras kunder.

utgår

Or. en

Motivering

Det är oklart varför ett tillsynsorgan ska lägga stora resurser på att samla in 
marknadsinformation.

Ändringsförslag 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
och övriga medlemsstater överlämna 
namn på och adress till deras respektive 
utsedda tillsynsorgan.

utgår

Or. en
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Motivering

Slås samman med punkt 1.

Ändringsförslag 169
Marielle Gallo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställande av 
förfaranden för de uppgifter som avses i 
punkt 2.

utgår

Or. fr

Motivering

Enligt artikel 290 kan det genom en lagstiftningsakt delegeras befogenhet till kommissionen 
att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller 
ändrar vissa icke-väsentliga delar av lagstiftningsakten. Den föreslagna delegeringen skulle 
gå utöver komplettering eller ändring av icke-väsentliga delar av den föreslagna 
förordningen.

Ändringsförslag 170
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställande av 
förfaranden för de uppgifter som avses i 
punkt 2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 171
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden för 
den rapport som avses i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format och 
förfaranden för den rapport som avses i 
punkt 3. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 172
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden för 
den rapport som avses i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format och 
förfaranden för den rapport som avses i 
punkt 3. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Motivering

Ordet ”förutsättningar” förefallet otydligt och överflödigt.

Ändringsförslag 173
Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsorganen ska samarbeta med sikte 
på att utbyta god praxis och att snarast 
möjligt ge varandra relevant information 
och ömsesidigt bistånd så att åtgärder kan 
vidtas på ett enhetligt sätt. Det ömsesidiga 
biståndet ska bland annat omfatta 
möjligheten att kunna begära information 
från varandra och bistå varandra i 
tillsynsarbetet, t.ex. genom att utföra 
inspektioner avseende de 
säkerhetsgranskningar som avses i 
artiklarna 15, 16 och 17.

1. Tillsynsorganen ska samarbeta med sikte 
på att utbyta god praxis och att snarast 
möjligt ge varandra relevant information 
och ömsesidigt bistånd så att åtgärder kan 
vidtas på ett enhetligt sätt. Tillsynsorganen 
ska även samarbeta om så krävs enligt 
förordningen om ackreditering och 
marknadskontroll (765/2008). Det 
ömsesidiga biståndet ska bland annat 
omfatta möjligheten att kunna begära 
information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, t.ex. genom att 
utföra inspektioner avseende de rapporter 
för bedömning av överensstämmelse som 
avses i artiklarna 15, 16 och 17.

Or. en

Ändringsförslag 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsorganen ska samarbeta med sikte 
på att utbyta god praxis och att snarast 
möjligt ge varandra relevant information 
och ömsesidigt bistånd så att åtgärder kan 
vidtas på ett enhetligt sätt. Det ömsesidiga 
biståndet ska bland annat omfatta 
möjligheten att kunna begära information 
från varandra och bistå varandra i 
tillsynsarbetet, t.ex. genom att utföra 
inspektioner avseende de 
säkerhetsgranskningar som avses i 
artiklarna 15, 16 och 17.

1. Tillsynsorganen ska samarbeta med sikte 
på att utbyta god praxis. De ska, på 
motiverad begäran, ge varandra bistånd så 
att åtgärder kan vidtas på ett enhetligt sätt. 
Begäranden om bistånd kan bland annat 
omfatta möjligheten att kunna begära 
information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, t.ex. genom att 
utföra inspektioner avseende de 
förenlighetskontroller som avses i 
artiklarna 15, 16 och 17.

Or. en
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Motivering

Detta är en mer korrekt ordalydelse och förutsättning för bistånd så att tillsynsorgan bara 
begär bistånd i motiverade fall.

Ändringsförslag 175
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett tillsynsorgan som tar emot en 
begäran om bistånd får bara vägra att 
tillmötesgå begäran om

2. Ett tillsynsorgan får vägra att tillmötesgå 
en begäran om bistånd om

Or. en

Motivering

Denna formulering är mer korrekt.

Ändringsförslag 176
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det skulle stå i strid med denna 
förordning att tillmötesgå begäran.

(b) det skulle gå utöver de uppgifter och 
befogenheter som tillsynsorganet har 
enligt denna förordning att tillmötesgå 
begäran.

Or. en

Motivering

Det är uppenbart att tillsynsorganet inte skulle vidta åtgärder i strid mot denna förordning. 
Vissa begäranden skulle dock kunna gå utöver de uppgifter som anges i förordningen.
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Ändringsförslag 177
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det skulle stå i strid med denna 
förordning att tillmötesgå begäran.

(b) det skulle stå i strid med denna 
förordning och tillämplig lagstiftning att 
tillmötesgå begäran.

Or. en

Ändringsförslag 178
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I tillämpliga fall får tillsynsorganen 
utföra gemensamma undersökningar där 
personal från andra medlemsstaters 
tillsynsorgan deltar.

utgår

Tillsynsorganet i den medlemsstat där 
undersökningen ska äga rum får inom 
ramen för sin nationella lagstiftning 
anförtro undersökande arbetsuppgifter åt 
personal från det biträdda tillsynsorganet. 
Sådana befogenheter får endast utövas 
under överinsyn av och i närvaro av 
personal från värdlandets tillsynsorgan. 
Personalen från det biträdda landets 
tillsynsorgan ska lyda under den 
nationella lagstiftning som gäller för 
värdlandets tillsynsorgan. Värdlandets 
tillsynsorgan ska ansvara för det biträdda 
tillsynsorganets personals handlingar.

Or. en
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Ändringsförslag 179
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I tillämpliga fall får tillsynsorganen 
utföra gemensamma undersökningar där 
personal från andra medlemsstaters 
tillsynsorgan deltar.

3. I tillämpliga fall får tillsynsorganen vidta 
gemensamma åtgärder.

Or. en

Motivering

Ordet ”undersökningar” verkar vara väl förknippat med brottsbekämpande myndigheter. 
Formuleringen ”gemensamma åtgärder” innebär att personal från andra medlemsstaters 
organ är involverade, och en precisering av detta är därmed överflödig.

Ändringsförslag 180
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsorganet i den medlemsstat där 
undersökningen ska äga rum får inom 
ramen för sin nationella lagstiftning 
anförtro undersökande arbetsuppgifter åt 
personal från det biträdda tillsynsorganet. 
Sådana befogenheter får endast utövas 
under överinsyn av och i närvaro av 
personal från värdlandets tillsynsorgan. 
Personalen från det biträdda landets 
tillsynsorgan ska lyda under den 
nationella lagstiftning som gäller för 
värdlandets tillsynsorgan. Värdlandets
tillsynsorgan ska ansvara för det biträdda 
tillsynsorganets personals handlingar.

utgår

Or. en
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Motivering

Syftet med denna är punkt är inte helt tydligt. Om en medlemsstat tillåter att befogenheter 
överlåts till offentliga myndigheter i andra medlemsstater finns det i sådana fall inget behov 
av en rättslig grund för detta inom EU. Om en medlemsstat har befogenhet att göra så, har 
den dock i sådana fall även befogenhet att fastställa de särskilda villkoren och förfarandena 
för det. Med tanke på avsaknaden av mervärde och subsidiaritetsprincipen bör denna punkt 
utgå.

Ändringsförslag 181
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter ange format och 
förfaranden för det ömsesidiga bistånd 
som fastställs i denna artikel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2.

utgår

Or. en

Motivering

Artikeln kräver inte nödvändigtvis en genomförandeakt eftersom tillsynsorganens uppgift är 
tydligt angiven.

Ändringsförslag 182
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter ange format och 
förfaranden för det ömsesidiga bistånd 
som fastställs i denna artikel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 

utgår
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med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 183
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
som är etablerade inom unionens 
territorium ska vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
riskerna för säkerheten hos de betrodda 
tjänster som de tillhandahåller. Dessa 
åtgärder ska utnyttja den senaste tekniken
och säkerställa en lämplig säkerhetsnivå 
för graden av risk. I synnerhet ska åtgärder 
vidtas för att förhindra eller minimera 
säkerhetsincidenters inverkan samt för att 
informera berörda parter om negativa 
effekter av eventuella incidenter.

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
som är etablerade inom unionens 
territorium ska vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
riskerna för säkerheten hos de betrodda 
tjänster som de tillhandahåller. Med tanke 
på den tekniska utvecklingen ska dessa 
åtgärder vara fullständigt förenliga med 
rätten till uppgiftsskydd och säkerställa en 
lämplig säkerhetsnivå för graden av risk. I 
synnerhet ska åtgärder vidtas för att 
förhindra eller minimera 
säkerhetsincidenters inverkan samt för att 
informera berörda parter om negativa 
effekter av eventuella betydande 
incidenter.

Or. en

Motivering

Det förefaller lämpligare att hänvisa till den tekniska utvecklingen, vilket bättre beskriver den 
pågående processen när det gäller att anpassa sig till ny teknik. ”Senaste teknik” kan också 
felaktigt tolkas som ”bästa tillgängliga teknik”, vilket skulle framhäva kostnadsaspekten och 
lägga en oproportionerlig börda på tjänsteleverantörerna, vilket antagligen inte är syftet med 
bestämmelsen. Slutligen är det bara betydande incidenter som ska rapporteras för att undvika 
en oproportionerlig börda och ett överflöde av information för användarna.

Ändringsförslag 184
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållare av betrodda tjänster får, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 16.1, överlämna en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ till tillsynsorganet 
för att bekräfta att lämpliga 
säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Tillhandahållare av betrodda tjänster ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 16.1 samt utan otillbörligt dröjsmål
och inom sex månader efter det att 
verksamheten inletts, överlämna en 
rapport från en granskning av 
överensstämmelse som utförts av ett erkänt 
oberoende organ till tillsynsorganet för att 
bekräfta att lämpliga säkerhetsåtgärder har 
vidtagits

Or. en

Motivering

Med hänsyn till kraven på tillförlitlighet och säkerhet när det gäller betrodda tjänster ska en 
obligatorisk granskning av överensstämmelse alltid utföras.

Ändringsförslag 185
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska, utan otillbörligt dröjsmål och om 
möjligt senast 24 timmar efter upptäckt, 
till det behöriga tillsynsorganet, det 
behöriga nationella organet för 
informationssäkerhet och övriga relevanta 
tredje parter, som t.ex. 
dataskyddsmyndigheter, anmäla alla 
säkerhetsöverträdelser eller 
integritetsförluster som har en betydande 
inverkan på den betrodda tjänst som 
tillhandahålls och på de personuppgifter 
som ingår i denna.

Tillhandahållare av betrodda tjänster ska, 
utan otillbörligt dröjsmål efter upptäckt, till 
det behöriga tillsynsorganet och i 
förekommande fall till det behöriga 
nationella organet för informationssäkerhet 
och övriga relevanta tredje parter, som t.ex. 
dataskyddsmyndigheter, anmäla alla 
säkerhetsöverträdelser eller 
integritetsförluster som har en betydande 
inverkan på den betrodda tjänst som 
tillhandahålls.

Or. en
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Motivering

Det kan finnas fall där inte alla nämnda myndigheter behöver informeras. En exakt tidsfrist 
förefaller inte lämplig och finns heller inte med i kommissionens förslag till direktiv om 
åtgärder för att säkerställa en hög nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen. 
Hänvisningar till personuppgifter är också överflödiga eftersom dessa 
överträdelseanmälningar regleras i förslaget till allmän uppgiftsskyddsförordning. Avvikande 
eller överlappande bestämmelser kan därför orsaka förvirring och rättsosäkerhet när det 
gäller tillhandhållarnas skyldigheter.

Ändringsförslag 186
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det berörda tillsynsorganet ska vid behov, i 
synnerhet om säkerhetsöverträdelsen eller 
integritetsförlusten gäller två eller flera 
medlemsstater, informera tillsynsorganen i 
övriga medlemsstater och 
Europeiska byrån för nät- och
informationssäkerhet (Enisa).

Det berörda tillsynsorganet ska vid behov, i 
synnerhet om säkerhetsöverträdelsen eller 
integritetsförlusten gäller två eller flera 
medlemsstater, informera tillsynsorganen i 
dessa medlemsstater och Europeiska byrån 
för nät- och informationssäkerhet (Enisa).

Or. en

Ändringsförslag 187
Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det berörda tillsynsorganet kan även 
informera allmänheten eller kräva att 
tillhandahållaren av betrodda tjänster gör 
det, om den slår fast att ett avslöjande av 
överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Det berörda tillsynsorganet ska även 
informera allmänheten eller kräva att 
tillhandahållaren av betrodda tjänster gör 
det, om den slår fast att ett avslöjande av 
överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det berörda tillsynsorganet kan även 
informera allmänheten eller kräva att 
tillhandahållaren av betrodda tjänster gör 
det, om den slår fast att ett avslöjande av 
överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.

Det berörda tillsynsorganet kan även i
samråd med tillhandahållaren av 
betrodda tjänster informera allmänheten 
eller kräva att tillhandahållaren av betrodda 
tjänster gör det, om den slår fast att ett 
avslöjande av överträdelsen ligger i 
allmänhetens intresse.

Or. en

Motivering

Även om det slutliga beslutet att meddela allmänheten bör åligga den offentliga myndigheten, 
bör även ett samråd med tillhandahållaren av tjänster äga rum. Tillhandahållaren kan vara 
bättre lämpad för att bedöma överträdelsens inverkan på användarna samt resultaten efter 
utredning av tillbudet och vidtagna åtgärder.

Ändringsförslag 189
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att genomföra punkterna 1 och 2 ska 
det behöriga tillsynsorganet ha befogenhet 
att utfärda bindande instruktioner till 
tillhandahållare av betrodda tjänster.

4. För att säkerställa att kraven i
punkterna 1 och 2 uppfylls ska det 
behöriga tillsynsorganet ha befogenhet att 
utfärda bindande instruktioner till 
tillhandahållare av betrodda tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 190
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer för de åtgärder som avses i 
punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

Sammanslagning med efterföljande punkt.

Ändringsförslag 191
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden, 
inklusive tidsfrister, som ska vara 
tillämpliga för de ändamål som avses i 
punkterna 1–3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa ytterligare 
specifikationer för de åtgärder som avses i 
punkt 1 samt format och förfaranden, 
inklusive tidsfrister, som ska vara 
tillämpliga för de ändamål som avses i 
punkterna 1–3. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Motivering

Dessa åtgärder bör antas i form av genomförandeakter.
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Ändringsförslag 192
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska en gång om året 
granskas av ett erkänt oberoende organ för 
att bekräfta att dessa och de kvalificerade 
betrodda tjänster som de tillhandahåller 
uppfyller kraven i denna förordning, samt 
lämna in rapporten om denna 
säkerhetsgranskning till tillsynsorganet.

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska en gång om året 
granskas av ett erkänt oberoende organ för 
att bekräfta att dessa och de kvalificerade 
betrodda tjänster som de tillhandahåller 
uppfyller kraven i denna förordning, samt 
lämna in rapporten om denna 
säkerhetsgranskning till tillsynsorganet. 
För att garantera en kontinuerlig 
oberoende granskning får en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster inte 
granskas mer än två år i följd av 
samma organ.

Or. de

Ändringsförslag 193
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska en gång om året 
granskas av ett erkänt oberoende organ för 
att bekräfta att dessa och de kvalificerade 
betrodda tjänster som de tillhandahåller 
uppfyller kraven i denna förordning, samt 
lämna in rapporten om denna 
säkerhetsgranskning till tillsynsorganet.

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska en gång om året 
granskas av ett erkänt oberoende organ, 
med dokumenterad kompetens för att 
genomföra granskningen, för att bekräfta 
att dessa och de kvalificerade betrodda 
tjänster som de tillhandahåller uppfyller 
kraven i denna förordning, samt göra
rapporten om denna säkerhetsgranskning 
allmänt tillgänglig och lämna in den till 
tillsynsorganet.

Or. en
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Ändringsförslag 194
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska en gång om året
granskas av ett erkänt oberoende organ för 
att bekräfta att dessa och de kvalificerade 
betrodda tjänster som de tillhandahåller 
uppfyller kraven i denna förordning, samt 
lämna in rapporten om denna 
säkerhetsgranskning till tillsynsorganet.

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska en gång vartannat år 
och efter varje större teknisk eller 
organisatorisk förändring granskas av ett 
erkänt oberoende organ för att bekräfta att 
dessa och de kvalificerade betrodda tjänster 
som de tillhandahåller uppfyller kraven i 
denna förordning, samt lämna in rapporten 
om denna granskning av 
överensstämmelse till tillsynsorganet.

Or. en

Motivering

Rapporten bör inte bara begränsas till säkerhetskraven utan den bör även innehålla samtliga 
krav för kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster enligt denna förordning. 
Utfärdandet av rapporten en gång vartannat år bör dessutom utgöra en tillräcklig och rimlig 
åtgärd med hänsyn till den administrativa och finansiella börda som den medför. I händelse 
av omfattande förändringar bör emellertid en granskning genomföras för att se till att 
förändringarna uppfyller kraven.

Ändringsförslag 195
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillsynsorganet får, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 1, när som helst 
granska de kvalificerade tillhandahållarna 
av betrodda tjänster för att bekräfta att 
dessa och de kvalificerade betrodda tjänster 
som de tillhandahåller fortfarande 

2. Tillsynsorganet får, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 1 och i händelse av 
berättigade misstankar, när som helst 
granska de kvalificerade tillhandahållarna 
av betrodda tjänster för att bekräfta att 
dessa och de kvalificerade betrodda tjänster 



PE508.270v01-00 76/137 AM\933270SV.doc

SV

uppfyller kraven i denna förordning, på 
eget initiativ eller med anledning av en 
begäran från kommissionen. Vid 
misstänkta överträdelser av reglerna om 
skydd för personuppgifter ska 
tillsynsorganet informera 
dataskyddsmyndigheterna om sina 
granskningsresultat.

som de tillhandahåller fortfarande 
uppfyller kraven i denna förordning, på 
eget initiativ eller med anledning av en 
begäran från ett tillsynsorgan i en annan 
medlemsstat. Vid misstänkta överträdelser 
av reglerna om skydd för personuppgifter 
ska tillsynsorganet informera 
dataskyddsmyndigheterna om sina 
granskningsresultat.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att sådana granskningar inte kan utföras godtyckligt utan att de bör 
grundas på dokumenterade indikationer av att kraven inte uppfylls. Hänvisningen ”en 
begäran av kommissionen” utgår eftersom tillsynsorganen är bättre lämpade för att bedöma 
behovet av en sådan granskning.

Ändringsförslag 196
Christian Engström

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska även ha befogenhet 
att utfärda bindande instruktioner till 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster om att åtgärda en eventuell 
underlåtenhet att uppfylla de krav som 
anges i rapporten från 
säkerhetsgranskningen.

3. Tillsynsorganet ska även ha befogenhet 
att utfärda bindande instruktioner till 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster om att åtgärda en eventuell 
underlåtenhet att uppfylla de krav som 
anges i rapporten från 
säkerhetsgranskningen. Instruktionerna 
ska göras allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 197
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska även ha befogenhet 
att utfärda bindande instruktioner till 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster om att åtgärda en eventuell 
underlåtenhet att uppfylla de krav som 
anges i rapporten från 
säkerhetsgranskningen.

3. Tillsynsorganet ska även ha befogenhet 
att utfärda bindande instruktioner till 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster om att åtgärda en eventuell 
underlåtenhet att uppfylla de krav som 
anges i denna förordning.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga formuleringen skulle innebära att tillsynsorganet endast skulle ha 
befogenhet att utfärda bindande instruktioner baserade på säkerhetsgranskningen. Det är 
oklart varför dessa befogenheter skulle begränsas till denna informationskälla.

Ändringsförslag 198
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med hänvisning till punkt 3 ska den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster, om denne inte åtgärdar 
underlåtelsen i fråga inom den tidsfrist 
som fastställts av tillsynsorganet, förlora 
sin status som kvalificerad och av 
tillsynsorganet informeras om att dess 
status kommer att ändras i enlighet med
detta i de förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer som avses i artikel 18.

4. Om den kvalificerade tillhandahållaren 
av betrodda tjänster inte åtgärdar en sådan 
underlåtelse som avses i punkt 3 inom den 
högst tre månader långa tidsfrist som 
fastställts av tillsynsorganet, måste 
tillsynsorganet återkalla den 
tillhandahållarens status som kvalificerad 
och omgående i enlighet med artikel 18 
dokumentera detta i förteckningarna över 
betrodda tjänsteleverantörer samt upplysa 
tillhandahållaren av betrodda tjänster om 
dennes ändrade status i förteckningarna.

Or. de

Ändringsförslag 199
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden, 
inklusive tidsfrister, som ska vara 
tillämpliga för de ändamål som avses i 
punkterna 1, 2 och 4. Dessa
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format och 
förfaranden, inklusive tidsfrister, som ska 
vara tillämpliga för de ändamål som avses i 
punkterna 1, 2 och 4. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 200
Marielle Gallo

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Tillsyn av tillhandahållare av betrodda 

tjänster
För att underlätta tillsynsorganets tillsyn 
enligt artikel 13.2 a ska tillhandahållare 
av betrodda tjänster till tillsynsorganet 
anmäla sin avsikt att börja tillhandahålla 
en betrodd tjänst och meddela de tekniska 
och organisatoriska åtgärder som enligt 
artikel 15.1 vidtagits för att hantera 
säkerhetsrisker hos de betrodda tjänster 
som de tillhandahåller.

Or. fr

Motivering

Föredragandens rättelse till ändringsförslag 35 där ordet ”kvalificerad” var felaktigt infört. 
Motivering till ändringsförslag 35: För att underlätta den övervakning som åligger 
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tillsynsorganet gentemot tillhandahållare av betrodda tjänster (dvs. icke kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster) och för att säkerställa en miniminivå för rättslig verkan 
för icke kvalificerade betrodda tjänster önskar föredraganden införa denna nya artikel.

Ändringsförslag 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska anmäla sin avsikt att 
börja tillhandahålla en kvalificerad
betrodd tjänst till tillsynsorganet och till 
detta även lämna in en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ i enlighet med 
artikel 16.1. Kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster får börja 
tillhandahålla den kvalificerade betrodda 
tjänsten efter det att de lämnat in 
anmälan och rapporten från 
säkerhetsgranskningen till 
tillsynsorganet.

1. När tillhandahållare av betrodda tjänster 
avser att börja tillhandahålla kvalificerade 
betrodda tjänster ska de till tillsynsorganet 
anmäla sin avsikt och till detta även lämna 
in en rapport från en bedömning av 
överensstämmelse som utförts av ett organ
för bedömning av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 16.1.

Or. en

Ändringsförslag 202
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska anmäla sin avsikt att 
börja tillhandahålla en kvalificerad betrodd 
tjänst till tillsynsorganet och till detta även 
lämna in en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ i enlighet med 

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
anmäla sin avsikt att tillhandahålla en 
kvalificerad betrodd tjänst till 
tillsynsorganet och till detta även lämna in 
en rapport från en säkerhetsgranskning som 
utförts av ett erkänt oberoende organ i 
enlighet med artikel 16.1.
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artikel 16.1. Kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster får börja 
tillhandahålla den kvalificerade betrodda 
tjänsten efter det att de lämnat in 
anmälan och rapporten från 
säkerhetsgranskningen till 
tillsynsorganet.

Or. en

Motivering

Ett kontrollförfarande med positivt utfall bör utgöra ett villkor för att tillhandahålla 
kvalificerade betrodda tjänster.

Ändringsförslag 203
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska anmäla sin avsikt att 
börja tillhandahålla en kvalificerad betrodd 
tjänst till tillsynsorganet och till detta även 
lämna in en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ i enlighet med 
artikel 16.1. Kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster får börja tillhandahålla 
den kvalificerade betrodda tjänsten efter 
det att de lämnat in anmälan och rapporten 
från säkerhetsgranskningen till 
tillsynsorganet.

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska anmäla sin avsikt att 
börja tillhandahålla en kvalificerad betrodd 
tjänst till tillsynsorganet och till detta även 
lämna in en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ i enlighet med 
artikel 16.1. Kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster får börja tillhandahålla 
den kvalificerade betrodda tjänsten efter 
det att de lämnat in anmälan och rapporten 
från säkerhetsgranskningen till 
tillsynsorganet och när tillsynsorganet har 
intygat förenligheten i enlighet med 
punkt 3 i denna artikel.

Or. de

Ändringsförslag 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de relevanta dokumenten har 
lämnats in till tillsynsorganet i enlighet 
med punkt 1 ska de kvalificerade 
tillhandahållarna av tjänster tas upp i de 
förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer som avses i artikel 18 
vilket visar att anmälan har lämnats in.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 205
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de relevanta dokumenten har 
lämnats in till tillsynsorganet i enlighet 
med punkt 1 ska de kvalificerade 
tillhandahållarna av tjänster tas upp i de 
förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer som avses i artikel 18 
vilket visar att anmälan har lämnats in.

2. När de relevanta dokumenten har 
lämnats in i enlighet med punkt 1 ska 
tillsynsorganet kontrollera att 
tillhandahållaren av betrodda tjänster och 
de betrodda tjänster som denne 
tillhandahåller uppfyller kraven i denna 
förordning. Om det under 
kontrollförfarandet bekräftas att kraven 
uppfylls ska tillsynsorganet bevilja status 
som kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster och den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster får 
börja tillhandahålla den kvalificerade 
betrodda tjänsten.

Or. en

Motivering

Ett kontrollförfarande med positivt utfall bör utgöra ett villkor för att tillhandahålla 
kvalificerade betrodda tjänster.
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Ändringsförslag 206
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsorganet ska kontrollera att den 
kvalificerade tillhandahållaren av 
betrodda tjänster och de kvalificerade 
betrodda tjänster som denne 
tillhandahåller uppfyller kraven i denna 
förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Sammanslagning med punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag 207
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsorganet ska kontrollera att den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster och de kvalificerade betrodda 
tjänster som denne tillhandahåller uppfyller 
kraven i denna förordning.

Tillsynsorganet ska kontrollera att den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster och de kvalificerade betrodda 
tjänster som denne tillhandahåller uppfyller 
kraven i denna förordning. Resultatet av 
kontrollen ska sändas till 
tillhandahållaren av betrodda tjänster 
inom en månad efter det att denne lämnat 
in anmälan och rapporten från 
granskningen.

Or. de

Ändringsförslag 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsorganet ska kontrollera att den
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster och de kvalificerade betrodda 
tjänster som denne tillhandahåller uppfyller 
kraven i denna förordning.

Tillsynsorganet ska kontrollera att 
tillhandahållaren av betrodda tjänster och 
de betrodda tjänster som denne 
tillhandahåller uppfyller kraven i denna 
förordning. Om kraven uppfylls ska 
tillsynsorganet bevilja kvalificerad status 
för tillhandahållaren av betrodda tjänster 
och ange sådan status i de förteckningar 
över betrodda tjänsteleverantörer som 
avses i artikel 18 senast en månad efter att 
anmälan gjorts i enlighet med punkt 1.

Or. en

Motivering

Det bör säkerställas att lämpliga kontroller har genomförts innan en tjänsteleverantör får 
börja tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster.

Ändringsförslag 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsorganet ska, efter kontroll med 
positivt utfall, ange kvalificerad status för 
kvalificerade tillhandahållare av tjänster 
och de kvalificerade betrodda tjänster som 
dessa tillhandahåller, i förteckningarna 
över betrodda tjänsteleverantörer, senast 
en månad efter att anmälan gjorts i 
enlighet med punkt 1.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 210
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsorganet ska, efter kontroll med 
positivt utfall, ange kvalificerad status för 
kvalificerade tillhandahållare av tjänster 
och de kvalificerade betrodda tjänster som 
dessa tillhandahåller, i förteckningarna 
över betrodda tjänsteleverantörer, senast 
en månad efter att anmälan gjorts i 
enlighet med punkt 1.

Tillsynsorganet ska, efter ett 
kontrollförfarande med positivt utfall, 
ange kvalificerad status för kvalificerade 
tillhandahållare av tjänster och de 
kvalificerade betrodda tjänster som dessa 
tillhandahåller, i förteckningarna över 
betrodda tjänsteleverantörer, utan 
otillbörligt dröjsmål och inom två veckor. 

Or. en

Motivering

Eftersom ett kontrollförfarande kan ta upp till tre månader bör tidsfristen för 
offentliggörandet vara relativt kort.

Ändringsförslag 211
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kontrollen inte har slutförts inom en 
månad ska tillsynsorganet informera den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster om detta och ange orsakerna till 
förseningen samt när kontrollen beräknas 
vara slutförd.

Om kontrollen inte har slutförts inom en 
månad ska tillsynsorganet informera den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster om detta och ange orsakerna till 
förseningen samt när kontrollen beräknas 
vara slutförd. Den sammanlagda perioden 
får inte överskrida tre månader.

Or. en

Motivering

Eftersom kontrollen utgör ett krav för att få tillhandahålla tjänsterna bör en tidsfrist för 
tillsynsorganet införas.
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Ändringsförslag 212
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En kvalificerad betrodd tjänst som har 
anmälts i enlighet med punkt 1 får inte 
avvisas för utförande av ett administrativt 
förfarande eller formalitet av det berörda 
offentliga organet av det skälet att den 
inte ingår i de förteckningar som avses i 
punkt 3.

utgår

Or. en

Motivering

Kontroll ska införas som ett krav för att tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster.

Ändringsförslag 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En kvalificerad betrodd tjänst som har 
anmälts i enlighet med punkt 1 får inte 
avvisas för utförande av ett administrativt 
förfarande eller formalitet av det berörda 
offentliga organet av det skälet att den 
inte ingår i de förteckningar som avses i 
punkt 3.

4. Tillhandahållare av kvalificerade 
betrodda tjänster får börja tillhandahålla 
den kvalificerade betrodda tjänsten efter 
att den status som avses i punkt 3 har 
angetts i förteckningarna över betrodda 
tjänsteleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 214
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden för 
de ändamål som avses i punkterna 1 och 2. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2.

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format och 
förfaranden för de ändamål som avses i 
punkterna 1, 2 och 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 215
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska upprätta, 
underhålla och offentliggöra en förteckning 
över betrodda tjänsteleverantörer, med 
uppgifter om kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster inom medlemsstatens 
behörighetsområde tillsammans med 
uppgifter om de kvalificerade betrodda 
tjänster som dessa tillhandahåller.

1. Varje medlemsstat ska upprätta, 
underhålla och offentliggöra en förteckning 
över betrodda tjänsteleverantörer, med 
uppgifter om kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster inom medlemsstatens 
behörighetsområde tillsammans med 
uppgifter om de kvalificerade betrodda 
tjänster som dessa tillhandahåller.
Förteckningen ska innehålla en 
kronologisk dokumentation över de 
senaste fem årens ändringar av status 
som kvalificerad för leverantörerna av 
betrodda tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 216
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska på ett säkert sätt 
upprätta, underhålla och offentliggöra 
elektroniskt undertecknade eller förseglade 
förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer enligt punkt 1 i en form 
som lämpar sig för automatiserad 
behandling.

2. Medlemsstaterna ska på ett säkert sätt 
upprätta, underhålla och offentliggöra 
elektroniskt undertecknade eller förseglade 
förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer enligt punkt 1 i en form 
som lämpar sig för automatiserad 
behandling såväl av själva förteckningen 
som av de enskilda certifikaten.

Or. en

Motivering

Ett förtydligande har införts för att se till att certifikaten kan databehandlas, vilket är 
nödvändigt för validering i praktiken.

Ändringsförslag 217
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 vad gäller definitionen av den 
information som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

En delegerad akt förefaller inte nödvändig och därför har informationen införts i 
genomförandeakten i punkt 6.

Ändringsförslag 218
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa de tekniska 
specifikationer och format som ska gälla 
för förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer för de ändamål som 
avses i punkterna 1–4. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter ange informationen i 
enlighet med punkt och fastställa de 
tekniska specifikationer och format som 
ska gälla för förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer för de ändamål som 
avses i punkterna 1–4. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 219
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska när den utfärdar ett 
kvalificerat certifikat. på lämpligt sätt och i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
kontrollera identiteten och i förekommande 
fall eventuella särskilda egenskaper 
avseende den fysiska eller juridiska person 
till vilken ett kvalificerat certifikat 
utfärdas.

En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska när den utfärdar ett 
kvalificerat certifikat. på lämpligt sätt och i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
unionslagstiftningen, kontrollera 
identiteten och i förekommande fall 
eventuella särskilda egenskaper avseende 
den fysiska eller juridiska person till vilken 
ett kvalificerat certifikat utfärdas.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 220
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De ska bära risken för
skadeståndsskyldighet genom att förfoga 
över tillräckliga ekonomiska medel eller 
genom ett lämpligt
ansvarsförsäkringssystem.

(b) De ska vidta lämpliga 
försiktighetsåtgärder när det gäller
skadeståndsskyldighet i enlighet med 
denna förordning genom att i synnerhet 
förfoga över tillräckliga ekonomiska medel 
eller genom att genomföra ett 
ansvarsförsäkringssystem.

Or. en

Motivering

I den ursprungliga formuleringen föreföll tjänsteleverantören åläggas en skyldighet, medan 
endast försiktighetsåtgärder bör vara obligatoriska.

Ändringsförslag 221
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Innan de ingår ett avtalsförhållande ska 
de informera de personer som vill använda 
en kvalificerad betrodd tjänst om de exakta 
villkor som gäller för användning av den 
tjänsten.

(c) Innan de ingår ett avtalsförhållande ska 
de informera de personer som vill använda 
en kvalificerad betrodd tjänst om de exakta 
villkor som gäller för användning av den 
tjänsten, inklusive eventuella 
begränsningar av dess användning.

Or. en

Ändringsförslag 222
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De ska använda tillförlitliga system och 
produkter som är skyddade mot ändringar 
och garantera den tekniska säkerheten och 
tillförlitligheten hos de förfaranden som 
stöds av dessa.

(d) De ska använda system och produkter 
som är skyddade mot otillåtna ändringar 
och garantera den tekniska säkerheten och 
tillförlitligheten hos de förfaranden som 
stöds av dessa.

Or. en

Motivering

”Tillförlitliga” kan innebära en högre standard, men systemet måste i slutändan uppfylla 
kraven i denna punkt. Det är oklart om ”tillförlitliga” utgör ett ytterligare krav i sig. För att 
klargöra detta bör tillåtna ändringar kunna utföras.

Ändringsförslag 223
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De ska använda tillförlitliga system för 
att lagra uppgifter som har lämnats till 
dem, i en form som kan kontrolleras så att

(e) De ska använda system för att lagra 
uppgifter som har lämnats till dem, i en 
form som kan kontrolleras så att

Or. en

Motivering

”Tillförlitliga” kan innebära en högre standard, men systemet måste i slutändan uppfylla 
kraven i denna punkt. Det är oklart om ”tillförlitliga” utgör ett ytterligare krav i sig.

Ändringsförslag 224
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led e – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de är offentligt tillgängliga för hämtning – de är offentligt tillgängliga för hämtning 
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endast i de fall där samtycke från den 
person till vilken uppgifterna har utfärdats
har erhållits,

endast i de fall där samtycke från den 
person som uppgifterna avser har erhållits,

Or. en

Ändringsförslag 225
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led e – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de är offentligt tillgängliga för hämtning 
endast i de fall där samtycke från den 
person till vilken uppgifterna har utfärdats 
har erhållits,

– de är offentligt tillgängliga för hämtning 
endast om det är tillåtet i nationell 
lagstiftning eller i unionslagstiftningen 
och i de fall där samtycke från den person 
till vilken uppgifterna har utfärdats har 
erhållits,

Or. en

Motivering

Ett förtydligande har införts att ett offentliggörande kan krävas eller tillåtas enligt aktuell 
nationell lagstiftning eller unionslagstiftningen.

Ändringsförslag 226
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) De ska under en lämplig tidsperiod 
registrera all relevant information om 
uppgifter som den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster 
utfärdat och tagit emot, särskilt för att vid 
rättsliga förfaranden kunna lägga fram 
bevis. Registreringen får göras 
elektroniskt.

(g) De ska under en lämplig tidsperiod, 
även om den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster har 
upphört att tillhandahålla kvalificerade 
betrodda tjänster, registrera all relevant 
information om uppgifter som den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster utfärdat och tagit emot, särskilt för 
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att vid rättsliga förfaranden kunna lägga 
fram bevis. Registreringen får göras 
elektroniskt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att relevant information fortfarande är tillgänglig även om tjänsteleverantören 
har upphört med sin verksamhet.

Ändringsförslag 227
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som utfärdar 
kvalificerade certifikat ska i sin certifierade 
databas registrera återkallandet av ett 
certifikat inom tio minuter efter det att
återkallandet har fått verkan.

3. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som utfärdar 
kvalificerade certifikat ska registrera
återkallandet av ett certifikat i sin 
certifierade databas på samma arbetsdag 
som återkallandet har fått verkan, och om 
återkallandet har fått verkan under en helg 
eller på en helgdag, på nästa arbetsdag.

Or. en

Ändringsförslag 228
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som utfärdar 
kvalificerade certifikat ska i sin certifierade 
databas registrera återkallandet av ett 
certifikat inom tio minuter efter det att 
återkallandet har fått verkan.

3. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som utfärdar 
kvalificerade certifikat ska i sin certifierade 
databas registrera återkallandet av ett 
certifikat utan otillbörligt dröjsmål.
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Or. en

Ändringsförslag 229
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med hänvisning till punkt 3 ska 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster som utfärdar kvalificerade 
certifikat informera eventuellt beroende
parter om giltigheten eller statusen som 
återkallad hos de kvalificerade certifikat 
som de utfärdat. Informationen ska på ett 
automatiskt sätt som är tillförlitligt, 
kostnadsfritt och effektivt göras tillgänglig 
när som helst åtminstone på certifikatnivå.

4. Med hänvisning till punkt 3 ska 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster som utfärdar kvalificerade 
certifikat informera eventuellt beroende
parter om giltigheten eller statusen som 
återkallad hos de kvalificerade certifikat 
som de utfärdat. Informationen ska på ett 
automatiskt sätt göras tillgänglig när som
helst åtminstone på certifikatnivå.

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som exakt avses med ”effektivt” och ”tillförlitligt”. ”På ett automatiskt 
sätt” förutsätter redan tillförlitlighet. I motsats till den offentliga sektorns tjänster kan 
dessutom den privata sektorns lösningar inte alltid tillhandahållas utan kostnad. De parter 
som använder sådana tjänster bör ha frihet att välja sin underliggande affärsmodell.

Ändringsförslag 230
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
tillförlitliga system och produkter. 
Överensstämmelse med kraven i artikel 19 
ska förutsättas när tillförlitliga system och 
produkter uppfyller dessa standarder. 

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
tillförlitliga system och produkter. 
Kommissionen ska se till att berörda 
parters synpunkter vederbörligen beaktas, 
företrädesvis i form av en 
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Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med kraven i artikel 19 
ska förutsättas när tillförlitliga system och 
produkter uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 231
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
tillförlitliga system och produkter. 
Överensstämmelse med kraven i artikel 19 
ska förutsättas när tillförlitliga system och 
produkter uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för system 
och produkter för vilka överensstämmelse 
med kraven i artikel 19 ska förutsättas. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Målet bör vara att utarbeta standarder som uppfyller kraven i förordningen. Det är oklart om 
”tillförlitliga” utgör ett ytterligare krav i sig. Det finns ingen juridisk skillnad mellan ett 
system som uppfyller krav X och ett tillförlitligt system som uppfyller krav X. Tvärtom kan 
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standarder för ”tillförlitliga” system ge det falska intrycket av att andra system som uppfyller 
samma krav men inte standarden inte är tillförlitliga.

Ändringsförslag 232
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En elektronisk signatur ska inte 
förvägras rättslig verkan eller giltighet 
som bevis vid rättsliga förfaranden enbart 
på grund av att signaturen är i elektronisk 
form.

1. Ett dokument med elektronisk signatur 
ska inte förvägras giltighet som bevis vid 
rättsliga förfaranden enbart på grund av att 
det är i elektronisk form.

Or. de

Ändringsförslag 233
Marielle Gallo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En elektronisk signatur ska inte 
förvägras rättslig verkan eller giltighet
som bevis vid rättsliga förfaranden enbart 
på grund av att signaturen är i elektronisk 
form.

1. En elektronisk signatur ska ha rättslig 
verkan och får godkännas som bevis vid 
rättsliga förfaranden. Det ska beaktas att 
kvalificerade elektroniska signaturer 
erbjuder en högre säkerhetsnivå än andra 
typer av elektroniska signaturer.

Or. en

Motivering

Med tanke på svårigheterna att översätta den franska versionen av föredragandens 
ändringsförslag 43 till engelska beslutade föredraganden att lägga fram ett nytt 
ändringsförslag på engelska för att omformulera denna punkt.
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Ändringsförslag 234
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En kvalificerad elektronisk signatur ska 
ha samma rättsliga verkan som en 
handskriven signatur.

2. Ett elektroniskt dokument med en 
kvalificerad elektronisk signatur ska
likställas med en handling med 
egenhändig namnteckning, såvida inget 
annat följer av den nationella 
lagstiftningen eller unionslagstiftningen. 
Möjligheten att utesluta användning av 
elektroniska dokument genom 
avtalsmässiga överenskommelser 
påverkas inte.

Or. de

Ändringsförslag 235
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En kvalificerad elektronisk signatur ska 
ha samma rättsliga verkan som en 
handskriven signatur.

2. En kvalificerad elektronisk signatur ska 
uppfylla de rättsliga kraven på en signatur 
i förhållande till uppgifter i elektronisk 
form, på samma sätt som en handskriven 
signatur uppfyller samma krav i 
förhållande till uppgifter på papper.

Or. en

Motivering

Formuleringen i direktiv 1999/93/EG förefaller bättre beakta olika nationella former och 
formella krav.



AM\933270SV.doc 97/137 PE508.270v01-00

SV

Ändringsförslag 236
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En kvalificerad elektronisk signatur ska 
ha samma rättsliga verkan som en 
handskriven signatur.

2. En kvalificerad elektronisk signatur som 
är kopplad till en kvalificerad elektronisk 
tidsmärkning ska ha samma rättsliga 
verkan som en handskriven signatur.

Or. en

Ändringsförslag 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En kvalificerad elektronisk signatur ska 
ha samma rättsliga verkan som en 
handskriven signatur.

2. En elektronisk signatur ska ha samma 
rättsliga verkan som en handskriven 
signatur.

Or. en

Ändringsförslag 238
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En giltig kvalificerad elektronisk 
signatur ska betraktas som ett tecken på 
äkthet och integritet hos det dokument 
som signaturen är kopplad till.

Or. de
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Motivering

Ordet ”giltig” används i den mening som fastställs i artikel 25.1 i förslaget till förordning. 
Ett sigill kan tillskrivas ett särskilt högt bevisvärde endast om sigillet befinns giltigt vid en 
validering.

Ändringsförslag 239
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kvalificerade elektroniska signaturer 
ska erkännas och godtas i alla 
medlemsstater.

utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på föregående punkt förefaller den rättsliga verkan av denna punkt oklar.

Ändringsförslag 240
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kvalificerade elektroniska signaturer ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.

3. Kvalificerade elektroniska signaturer ska 
erkännas och godtas av offentliga organ i 
alla medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kvalificerade elektroniska signaturer ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.

3. Kvalificerade elektroniska signaturer ska 
erkännas och godtas i medlemsstaterna 
och unionens institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en elektronisk signatur med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska signaturer krävs, 
särskilt av en medlemsstat för tillgång till 
en nättjänst som erbjuds av ett offentligt 
organ på grundval av en lämplig 
bedömning av riskerna med en sådan 
tjänst, ska alla elektroniska signaturer 
som motsvarar minst samma 
säkerhetsnivå erkännas och godtas.

4. Om en elektronisk signatur med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska signaturer 
godtas, särskilt av en medlemsstat eller av 
unionens institutioner för tillgång till en 
nättjänst som erbjuds av ett offentligt organ 
på grundval av en lämplig bedömning av 
riskerna med en sådan tjänst, ska även en 
samtidigt kvalificerad elektronisk signatur
erkännas och godtas.

Or. en

Ändringsförslag 243
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en elektronisk signatur med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska signaturer krävs, 
särskilt av en medlemsstat för tillgång till 
en nättjänst som erbjuds av ett offentligt 
organ på grundval av en lämplig 

4. Om en elektronisk signatur med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska signaturer krävs 
av en medlemsstat för tillgång till en 
nättjänst som erbjuds av ett offentligt organ 
på grundval av en lämplig bedömning av 
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bedömning av riskerna med en sådan 
tjänst, ska alla elektroniska signaturer som 
motsvarar minst samma säkerhetsnivå 
erkännas och godtas.

riskerna med en sådan tjänst, ska alla 
elektroniska signaturer som motsvarar 
minst samma säkerhetsnivå erkännas och 
godtas för tillgång till den nättjänsten.

Or. de

Ändringsförslag 244
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en elektronisk signatur med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska signaturer krävs,
särskilt av en medlemsstat för tillgång till 
en nättjänst som erbjuds av ett offentligt 
organ på grundval av en lämplig 
bedömning av riskerna med en sådan 
tjänst, ska alla elektroniska signaturer som 
motsvarar minst samma säkerhetsnivå 
erkännas och godtas.

4. Om en elektronisk signatur med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska signaturer krävs 
av en medlemsstat för tillgång till en 
nättjänst som erbjuds av ett offentligt organ 
på grundval av en lämplig bedömning av 
riskerna med en sådan tjänst, ska alla 
elektroniska signaturer som motsvarar 
minst samma säkerhetsnivå erkännas.

Or. en

Motivering

Det är oklart om erkännas och godtas är två olika begrepp samt om deras rättsliga verkan är 
olika. ”Särskilt” har utgått eftersom det i denna punkt, precis som i nästa, hänvisas till endast 
offentliga tjänster. Privata aktörer bör ha frihet att använda en säkerhetsnivå som de kan 
enas om.

Ändringsförslag 245
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att utgår
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställandet av de 
olika säkerhetsnivåer för elektroniska 
signaturer som avses i punkt 4.

Or. en

Motivering

Slås ihop med punkt 7.

Ändringsförslag 246
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska signaturer. 
Överensstämmelse med den säkerhetsnivå 
som fastställs i en delegerad akt antagen 
enligt punkt 6 ska förutsättas när en 
elektronisk signatur uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska signaturer.
Kommissionen ska se till att berörda 
parters synpunkter vederbörligen beaktas, 
företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med den säkerhetsnivå 
som fastställs i en delegerad akt antagen 
enligt punkt 6 ska förutsättas när en 
elektronisk signatur uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.
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Ändringsförslag 247
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska signaturer. 
Överensstämmelse med den säkerhetsnivå 
som fastställs i en delegerad akt antagen 
enligt punkt 6 ska förutsättas när en 
elektronisk signatur uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

7. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa definitioner 
av de olika säkerhetsnivåer för 
elektroniska signaturer som avses i 
punkt 4 och referensnummer till standarder 
för säkerhetsnivån hos elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med en
fastställd säkerhetsnivå ska förutsättas när 
en elektronisk signatur uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Det förefaller mer lämpligt med genomförandeakter.

Ändringsförslag 248
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer ska inte omfattas av några 
obligatoriska krav som går utöver kraven i 
bilaga I.

2. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer för gränsöverskridande 
användning ska inte omfattas av några 
obligatoriska krav som går utöver kraven i 
bilagan.

Or. en
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Motivering

Det bör fortfarande vara möjligt att ställa ytterligare krav på medlemsstaterna, som 
exempelvis egenskaper för vissa yrken. Medlemsstaterna bör dock anpassa sina respektive 
system för gränsöverskridande transaktioner.

Ändringsförslag 249
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer av de krav som anges i 
bilaga I.

utgår

Or. en

Motivering

Det förefaller mer lämpligt med en genomförandeakt och därför har denna punkt slagits ihop 
med nästa.

Ändringsförslag 250
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med kraven 
i bilaga I ska förutsättas när ett kvalificerat 
certifikat för elektroniska signaturer 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer. Kommissionen ska se till att 
berörda parters synpunkter vederbörligen 
beaktas, företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
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Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Överensstämmelse med kraven i bilaga I 
ska förutsättas när ett kvalificerat certifikat 
för elektroniska signaturer uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 251
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med kraven 
i bilaga I ska förutsättas när ett kvalificerat 
certifikat för elektroniska signaturer 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter specificera de krav 
som anges i bilaga I och fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med kraven 
i bilaga I ska förutsättas när ett kvalificerat 
certifikat för elektroniska signaturer 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Det förefaller mer lämpligt med en genomförandeakt. Föregående punkt har därför slagits 
ihop med denna.



AM\933270SV.doc 105/137 PE508.270v01-00

SV

Ändringsförslag 252
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade anordningar för skapande av 
elektroniska signaturer. Överensstämmelse 
med kraven i bilaga II ska förutsättas när 
en kvalificerad anordning för skapande av 
elektroniska signaturer uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade anordningar för skapande av 
elektroniska signaturer. Kommissionen ska 
se till att berörda parters synpunkter 
vederbörligen beaktas, företrädesvis i 
form av en konsekvensbedömning, när de 
standarder som ska användas för 
tillämpning av denna förordning 
fastställs. Överensstämmelse med kraven i 
bilaga II ska förutsättas när en kvalificerad 
anordning för skapande av elektroniska 
signaturer uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 253
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer får certifieras av 
lämpliga offentliga eller privata organ som 
utsetts av medlemsstaterna, förutsatt att de 

1. Kvalificerade anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer får certifieras av 
lämpliga offentliga eller privata organ som 
utsetts av medlemsstaterna, förutsatt att de 
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har genomgått ett förfarande för 
säkerhetsutvärdering som utförts i enlighet 
med någon av de standarder för 
säkerhetsbedömning av 
informationsteknikprodukter som finns 
med i en förteckning som kommissionen 
ska upprätta genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

har genomgått ett förfarande för 
säkerhetsutvärdering som utförts i enlighet 
med någon av de standarder för 
säkerhetsbedömning av 
informationsteknikprodukter som finns 
med i en förteckning som kommissionen 
ska upprätta genom genomförandeakter.
Kommissionen ska se till att berörda 
parters synpunkter vederbörligen beaktas, 
företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 254
Marielle Gallo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer får certifieras av 
lämpliga offentliga eller privata organ som 
utsetts av medlemsstaterna, förutsatt att de 
har genomgått ett förfarande för 
säkerhetsutvärdering som utförts i enlighet 
med någon av de standarder för 
säkerhetsbedömning av 
informationsteknikprodukter som finns 
med i en förteckning som kommissionen 
ska upprätta genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 

1. Kvalificerade anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer ska certifieras av 
offentliga eller privata certifieringsorgan
som utsetts av medlemsstaterna, efter att de 
har genomgått ett förfarande för 
säkerhetsutvärdering som utförts i enlighet 
med någon av de standarder för 
säkerhetsbedömning av 
informationsteknikprodukter som finns 
med i en förteckning som kommissionen 
ska upprätta genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
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ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. fr

Motivering

Certifieringsförfarandet utgör en grundläggande etapp i de elektroniska tjänsternas 
säkerhetsanordning. Om det inte är obligatoriskt kommer tillhandahållare av tjänster 
knappast att använda det. En part som ansöker om godkännande från en betrodd tjänst måste 
veta om anordningen för skapande av signatur är tillförlitlig. Av denna anledning förefaller 
en obligatorisk certifiering av ett certifieringsorgan vara grundläggande.

Ändringsförslag 255
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
validering av kvalificerade elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med kraven 
i punkt 1 ska förutsättas när valideringen 
av kvalificerade elektroniska signaturer 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
validering av kvalificerade elektroniska 
signaturer. Kommissionen ska se till att 
berörda parters synpunkter vederbörligen 
beaktas, företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med kraven i punkt 1 
ska förutsättas när valideringen av 
kvalificerade elektroniska signaturer 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.
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Ändringsförslag 256
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) gör det möjligt för betrodda parter att 
erhålla resultaten av valideringsförfarandet 
på ett automatiskt sätt som är tillförlitligt, 
effektivt och försett med en avancerad 
elektronisk signatur eller ett avancerat 
elektroniskt sigill från tillhandahållaren av 
den kvalificerade valideringstjänsten.

(b) gör det möjligt för betrodda parter att 
erhålla resultaten av valideringsförfarandet 
på ett automatiskt sätt som är försett med 
en avancerad elektronisk signatur eller ett 
avancerat elektroniskt sigill från 
tillhandahållaren av den kvalificerade 
valideringstjänsten.

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som avses med ”effektivt och tillförlitligt”. Det bör i alla fall lämnas till 
tjänsteleverantörens affärsmodell eftersom det ligger i det egna intresset att erbjuda 
användarna effektiva och tillförlitliga tjänster.

Ändringsförslag 257
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för den 
kvalificerade valideringstjänst som avses i 
punkt 1. Överensstämmelse med kraven i 
punkt 1 b ska förutsättas när 
valideringstjänsten för en kvalificerad 
elektronisk signatur uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för den 
kvalificerade valideringstjänst som avses i 
punkt 1. Kommissionen ska se till att 
berörda parters synpunkter vederbörligen 
beaktas, företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med kraven i punkt 1 b 
ska förutsättas när valideringstjänsten för 
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offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

en kvalificerad elektronisk signatur 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 258
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
bevarande av kvalificerade elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med kraven 
i punkt 1 ska förutsättas när systemen för 
bevarandet av kvalificerade elektroniska 
signaturer uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
bevarande av kvalificerade elektroniska 
signaturer. Kommissionen ska se till att 
berörda parters synpunkter vederbörligen 
beaktas, företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med kraven i punkt 1 
ska förutsättas när systemen för bevarandet 
av kvalificerade elektroniska signaturer 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.
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Ändringsförslag 259
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättslig verkan av elektroniska sigill Bevisverkan av elektroniska sigill

Or. de

Ändringsförslag 260
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett elektroniskt sigill ska inte förvägras 
rättslig verkan eller giltighet som bevis vid 
rättsliga förfaranden enbart på grund av att 
sigillet är i elektronisk form.

1. Ett dokument med ett elektroniskt sigill 
får inte förvägras giltighet som bevis vid 
rättsliga förfaranden enbart på grund av att 
sigillet är i elektronisk form.

Or. de

Ändringsförslag 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I nationell lagstiftning eller i avtal 
mellan parter kan ytterligare rättslig 
verkan utöver det som anges i denna 
förordning fastställas för elektroniska 
sigill eller kvalificerade elektroniska sigill.

Or. en
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Ändringsförslag 262
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska
omfattas av en rättslig presumtion som 
garanterar ursprunget och integriteten
hos de uppgifter som det är kopplat till.

2. Ett giltigt kvalificerat elektroniskt sigill 
ska betraktas som ett tecken på äkthet och
integritet hos det elektroniska dokument 
som sigillet är kopplat till. De nationella 
bestämmelserna om fullmakt och ombud 
påverkas inte.

Or. de

Ändringsförslag 263
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
omfattas av en rättslig presumtion som 
garanterar ursprunget och integriteten 
hos de uppgifter som det är kopplat till.

2. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska ha 
samma rättsliga verkan som ett fysiskt 
präglat sigill.

Or. en

Motivering

I vissa fall gäller fysiska sigill endast tillsammans med en handskriven signatur. Det bör 
säkerställas att elektroniska sigill inte får en högre rättslig status än fysiskt präglade sigill. 
Det senare bör fastställas av varje medlemsstat.

Ändringsförslag 264
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
omfattas av en rättslig presumtion som 
garanterar ursprunget och integriteten hos 
de uppgifter som det är kopplat till.

2. Ett kvalificerat elektroniskt sigill 
garanterar skaparens identitet och 
integriteten hos de uppgifter som det är 
kopplat till.

Or. en

Motivering

En ”rättslig presumption” skulle gå utöver effekten av en elektronisk signatur. Dessutom 
förefaller ”ursprung” alltför obestämt som rättsligt begrepp eftersom det berör t.ex. nationell 
processrätt och handelsrätt när det gäller agentur, testamenten etc.

Ändringsförslag 265
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.

3. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
erkännas och godtas av offentliga organ i 
alla medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.

3. Ett giltigt kvalificerat elektroniskt sigill 
ska erkännas och godtas av alla 
medlemsstaters offentliga organ och 
unionens institutioner.

Or. en
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Ändringsförslag 267
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.

3. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
erkännas i alla medlemsstater.

Or. en

Motivering

Skillnaden mellan ”erkännas” och ”godtas” är oklar. Till skillnad från motsvarande 
bestämmelser om elektroniska signaturer utgår inte denna punkt eftersom begreppet 
(elektroniskt) sigill inte finns i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 268
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett elektroniskt sigill med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill krävs, 
särskilt av en medlemsstat för tillgång till 
en nättjänst som erbjuds av ett offentligt 
organ på grundval av en lämplig 
bedömning av riskerna med en sådan 
tjänst, ska alla elektroniska sigill som 
motsvarar minst samma säkerhetsnivå 
erkännas och godtas.

4. Om ett elektroniskt sigill med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill krävs av en 
medlemsstat för tillgång till en nättjänst 
som erbjuds av ett offentligt organ på 
grundval av en lämplig bedömning av 
riskerna med en sådan tjänst, ska alla 
elektroniska sigill som motsvarar minst 
samma säkerhetsnivå erkännas och godtas 
för tillgång till den nättjänsten.

Or. de
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Ändringsförslag 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett elektroniskt sigill med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill krävs, 
särskilt av en medlemsstat för tillgång till 
en nättjänst som erbjuds av ett offentligt 
organ på grundval av en lämplig 
bedömning av riskerna med en sådan 
tjänst, ska alla elektroniska sigill som 
motsvarar minst samma säkerhetsnivå
erkännas och godtas.

4. Om ett elektroniskt sigill med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill godtas, 
särskilt av en medlemsstat för tillgång till 
en nättjänst som erbjuds av ett offentligt 
organ på grundval av en lämplig 
bedömning av riskerna med en sådan 
tjänst, ska ett samtidigt kvalificerat 
elektroniskt sigill erkännas och godtas.

Or. en

Ändringsförslag 270
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett elektroniskt sigill med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill krävs,
särskilt av en medlemsstat för tillgång till 
en nättjänst som erbjuds av ett offentligt 
organ på grundval av en lämplig 
bedömning av riskerna med en sådan 
tjänst, ska alla elektroniska sigill som 
motsvarar minst samma säkerhetsnivå 
erkännas och godtas.

4. Om ett elektroniskt sigill med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill krävs av en 
medlemsstat för tillgång till en nättjänst 
som erbjuds av ett offentligt organ på 
grundval av en lämplig bedömning av 
riskerna med en sådan tjänst, ska alla 
elektroniska sigill som motsvarar minst 
samma säkerhetsnivå erkännas och godtas.

Or. en
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Motivering

”Särskilt” utgår eftersom det i denna punkt, precis som i nästa, hänvisas till endast offentliga 
tjänster. Privata parter bör ha friheten att tillämpa den säkerhetsnivå de kan komma överens 
om.

Ändringsförslag 271
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska för tillgång till en 
tjänst online som tillhandahålls av ett organ 
i den offentliga förvaltningen inte kräva ett 
elektroniskt sigill med en högre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill.

5. Medlemsstaterna ska för 
gränsöverskridande tillgång till en tjänst 
online som tillhandahålls av ett organ i den 
offentliga förvaltningen inte kräva ett 
elektroniskt sigill med en högre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill.

Or. de

Ändringsförslag 272
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska för tillgång till en 
tjänst online som tillhandahålls av ett organ 
i den offentliga förvaltningen inte kräva ett 
elektroniskt sigill med en högre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill.

5. Medlemsstaterna ska för tillgång till en 
gränsöverskridande tjänst online som 
tillhandahålls av ett organ i den offentliga 
förvaltningen inte kräva ett elektroniskt 
sigill med en högre säkerhetsnivå än den 
som gäller för kvalificerade elektroniska 
sigill.

Or. en
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Motivering

Ytterligare krav bör kunna införas i rent nationella inställningar. Men dessa får inte hindra 
gränsöverskridande transaktioner.

Ändringsförslag 273
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställandet av de 
olika säkerhetsnivåer för elektroniska 
sigill som avses i punkt 4.

utgår

Or. en

Motivering

Det förefaller mer lämpligt med en genomförandeakt, och därför har denna punkt slagits ihop 
med nästa.

Ändringsförslag 274
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska sigill. 
Överensstämmelse med den säkerhetsnivå 
som fastställs i en delegerad akt antagen 
enligt punkt 6 ska förutsättas när ett 
elektroniskt sigill uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska sigill.
Kommissionen ska se till att berörda 
parters synpunkter vederbörligen beaktas, 
företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med den säkerhetsnivå 
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Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

som fastställs i en delegerad akt antagen 
enligt punkt 6 ska förutsättas när ett 
elektroniskt sigill uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 275
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska sigill. 
Överensstämmelse med den säkerhetsnivå 
som fastställs i en delegerad akt antagen 
enligt punkt 6 ska förutsättas när ett 
elektroniskt sigill uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa de olika 
säkerhetsnivåer för elektroniska sigill som 
anges i punkt 4 och referensnummer till 
standarder för säkerhetsnivån hos 
elektroniska signaturer. Överensstämmelse 
med den säkerhetsnivå som fastställs i en 
delegerad akt antagen enligt punkt 6 ska 
förutsättas när ett elektroniskt sigill 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Det förefaller mer lämpligt med en genomförandeakt.
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Ändringsförslag 276
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill ska inte omfattas av några 
obligatoriska krav som går utöver kraven i 
bilaga III.

2. Kvalificerade certifikat för 
gränsöverskridande användning av 
elektroniska sigill ska inte omfattas av 
några obligatoriska krav som går utöver 
kraven i bilaga III.

Or. en

Motivering

Särskilda krav för nationell användning bör vara möjliga.

Ändringsförslag 277
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill. Överensstämmelse med kraven i 
bilaga III ska förutsättas när ett kvalificerat 
certifikat för elektroniska sigill uppfyller 
dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill. Kommissionen ska se till att berörda 
parters synpunkter vederbörligen beaktas, 
företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med kraven i bilaga III 
ska förutsättas när ett kvalificerat certifikat 
för elektroniska sigill uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.
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Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 278
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättslig verkan av elektroniska 
tidsmärkningar

Bevisverkan av elektroniska 
tidsmärkningar

Or. de

Ändringsförslag 279
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En elektronisk tidsmärkning ska inte 
förvägras rättslig verkan eller giltighet 
som bevis vid rättsliga förfaranden enbart 
på grund av att tidsmärkningen är i 
elektronisk form.

1. Ett dokument med elektronisk 
tidsmärkning får inte förvägras giltighet 
som bevis vid rättsliga förfaranden enbart 
på grund av att det är i elektronisk form.

Or. de

Ändringsförslag 280
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En kvalificerad elektronisk tidsmärkning 
ska omfattas av en rättslig presumtion 
som garanterar den tid som den anger och
integriteten hos de uppgifter som tiden är
kopplad till.

2. En kvalificerad elektronisk tidsmärkning 
ska betraktas som ett tecken på riktigheten 
när det gäller den tid som den anger och 
integriteten hos de uppgifter som är
försedda med tidsmärkningen.

Or. de

Ändringsförslag 281
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En kvalificerad elektronisk tidsmärkning 
ska erkännas och godtas i alla 
medlemsstater.

3. En kvalificerad elektronisk tidsmärkning 
ska erkännas och godtas av offentliga 
organ i alla medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 282
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för korrekt 
koppling av tidpunkt till uppgifter och 
korrekt tidskälla. Överensstämmelse med 
kraven i punkt 1 ska förutsättas när en 
korrekt koppling av tidpunkt till uppgifter 
och en korrekt tidskälla uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för korrekt 
koppling av tidpunkt till uppgifter och 
korrekt tidskälla. Kommissionen ska se till 
att berörda parters synpunkter 
vederbörligen beaktas, företrädesvis i 
form av en konsekvensbedömning, när de 
standarder som ska användas för 
tillämpning av denna förordning 
fastställs. Överensstämmelse med kraven i 
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Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

punkt 1 ska förutsättas när en korrekt 
koppling av tidpunkt till uppgifter och en 
korrekt tidskälla uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 283
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättslig verkan och godtagande av 
elektroniska dokument

Bevisverkan av elektroniska dokument

Or. de

Ändringsförslag 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett elektroniskt dokument ska anses 
vara likvärdigt med ett pappersdokument 
och vara giltigt som bevis vid rättsliga 
förfaranden med avseende på dess 
säkerhetsnivå i fråga om äkthet och 
integritet.

1. Ett elektroniskt dokument får inte 
förvägras som bevis vid rättsliga 
förfaranden enbart på grund av att 
dokumentet är i elektronisk form.

Or. de
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Ändringsförslag 285
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett elektroniskt dokument ska anses 
vara likvärdigt med ett pappersdokument 
och vara giltigt som bevis vid rättsliga 
förfaranden med avseende på dess 
säkerhetsnivå i fråga om äkthet och 
integritet.

1. Ett elektroniskt dokument ska inte 
förvägras rättslig verkan eller giltighet
som bevis vid rättsliga förfaranden enbart 
på grund av att dokumentet är i 
elektronisk form.

Or. en

Motivering

En anpassning till kommissionens syn på elektroniska signaturer, sigill och tidsmärkningar 
har införts. Som princip bör elektroniska dokument ha samma rättsliga verkan som 
pappersdokument försedda med en handskriven signatur eller ett fysiskt sigill. Nuvarande 
formulering avser säkerhetsnivån i fråga om äkthet och integritet, och dess mening är inte 
helt tydlig.

Ändringsförslag 286
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett elektroniskt dokument ska anses 
vara likvärdigt med ett pappersdokument 
och vara giltigt som bevis vid rättsliga 
förfaranden med avseende på dess 
säkerhetsnivå i fråga om äkthet och 
integritet.

1. Ett elektroniskt dokument ska vara 
giltigt som bevis vid rättsliga förfaranden 
med avseende på dess säkerhetsnivå i fråga 
om äkthet och integritet.

Or. en
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Motivering

I vissa fall krävs pappersdokument i original och det skulle då inte vara lämpligt att bevilja 
elektroniska dokument samma rättsliga giltighet. Denna fråga bör ytterst överlämnas till 
nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 287
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett elektroniskt dokument ska anses vara 
likvärdigt med ett pappersdokument och 
vara giltigt som bevis vid rättsliga 
förfaranden med avseende på dess 
säkerhetsnivå i fråga om äkthet och 
integritet.

1. Ett elektroniskt dokument ska anses vara 
likvärdigt med ett pappersdokument och 
vara giltigt som bevis vid rättsliga 
förfaranden beroende på dess 
säkerhetsnivå i fråga om äkthet och 
integritet.

Or. fr

Ändringsförslag 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett dokument försett med en 
kvalificerad elektronisk signatur eller ett 
kvalificerat elektroniskt sigill från den 
person som har behörighet att utfärda 
dokumentet i fråga ska omfattas av en 
rättslig presumtion om dess äkthet och 
integritet, förutsatt att dokumentet inte 
innehåller några dynamiska egenskaper 
som automatiskt kan förändra 
dokumentet.

utgår

Or. de
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Motivering

Punkterna 2–4 stryks eftersom rättsverkan av dokument med en kvalificerad elektronisk 
signatur eller ett kvalificerat elektroniskt sigill redan regleras tillräckligt i artiklarna 20.2a 
och 28.2, vilket gör artikel 34.2 överflödig.

Ändringsförslag 289
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett dokument försett med en kvalificerad 
elektronisk signatur eller ett kvalificerat 
elektroniskt sigill från den person som har 
behörighet att utfärda dokumentet i fråga 
ska omfattas av en rättslig presumtion om 
dess äkthet och integritet, förutsatt att 
dokumentet inte innehåller några 
dynamiska egenskaper som automatiskt 
kan förändra dokumentet.

2. Ett dokument försett med en kvalificerad 
elektronisk signatur eller ett kvalificerat 
elektroniskt sigill från den person som har 
behörighet att utfärda dokumentet i fråga 
ska ha samma rättsliga verkan som ett 
pappersdokument försett med en 
handskriven signatur eller ett fysiskt 
sigill, förutsatt att dokumentet inte 
innehåller några egenskaper som gör att 
dokumentet automatiskt eller manuellt 
kan förändras.

Or. en

Motivering

Elektroniska dokument försedda med en kvalificerad elektronisk signatur eller ett kvalificerat 
elektroniskt sigill bör ha samma rättsliga verkan som pappersdokument försedda med en 
handskriven signatur eller ett fysiskt sigill. Dokumentets integritet bör dessutom säkerställas 
genom att utesluta möjligheten att ytterligare antingen automatiskt eller manuellt förändra 
dokumentet. Den ursprungliga hänvisningen till automatiska förändringar är otillräcklig.

Ändringsförslag 290
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett dokument försett med en kvalificerad 2. Ett dokument försett med en kvalificerad 
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elektronisk signatur eller ett kvalificerat 
elektroniskt sigill från den person som har 
behörighet att utfärda dokumentet i fråga
ska omfattas av en rättslig presumtion om 
dess äkthet och integritet, förutsatt att 
dokumentet inte innehåller några 
dynamiska egenskaper som automatiskt 
kan förändra dokumentet.

elektronisk signatur eller ett kvalificerat 
elektroniskt sigill ska omfattas av en 
rättslig presumtion om dess äkthet och 
integritet, förutsatt att dokumentet inte 
innehåller några dynamiska egenskaper 
som automatiskt kan förändra dokumentet

Or. en

Motivering

Ett dokument försett med elektronisk signatur eller elektroniskt sigill bör omfattas av 
presumtion om dess äkthet och integritet. Men det kan inte finnas någon sådan presumtion 
avseende den person som signerade dokumentet eller avseende hans eller hennes behörighet 
att göra det.

Ändringsförslag 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett dokument försett med en kvalificerad 
elektronisk signatur eller ett kvalificerat 
elektroniskt sigill från den person som har 
behörighet att utfärda dokumentet i fråga 
ska omfattas av en rättslig presumtion om 
dess äkthet och integritet, förutsatt att 
dokumentet inte innehåller några 
dynamiska egenskaper som automatiskt 
kan förändra dokumentet.

2. Ett dokument eller en elektroniskt 
bestyrkt kopia av detta försett med en 
giltig kvalificerad elektronisk signatur eller 
ett giltigt kvalificerat elektroniskt sigill 
från den person som har behörighet att 
utfärda dokumentet i fråga respektive 
godkänna bestyrkt kopia ska omfattas av 
en rättslig presumtion om dess ursprung
och integritet, förutsatt att dokumentet inte 
innehåller några dynamiska egenskaper 
som automatiskt kan förändra dokumentet

Or. en

Ändringsförslag 292
Andreas Schwab, Herbert Reul
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett originaldokument eller en 
bestyrkt kopia krävs för 
tillhandahållandet av en tjänst online av 
ett organ i den offentliga förvaltningen 
ska åtminstone elektroniska dokument 
som utfärdats av personer med behörighet 
att utfärda dokumenten i fråga och som 
anses utgöra original eller bestyrkta 
kopior i enlighet med 
ursprungsmedlemsstatens nationella 
lagstiftning godtas i övriga medlemsstater 
utan ytterligare krav.

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 34.3 skulle ifrågasätta det vedertagna instrumentet apostille för att bestyrka utländska 
handlingar, vilket dessutom ska regleras på nytt av kommissionen.

Ändringsförslag 293
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När ett originaldokument eller en 
bestyrkt kopia krävs för tillhandahållandet 
av en tjänst online av ett organ i den 
offentliga förvaltningen ska åtminstone 
elektroniska dokument som utfärdats av 
personer med behörighet att utfärda 
dokumenten i fråga och som anses utgöra 
original eller bestyrkta kopior i enlighet 
med ursprungsmedlemsstatens nationella 
lagstiftning godtas i övriga medlemsstater 
utan ytterligare krav.

3. När ett originaldokument eller en 
bestyrkt kopia krävs för tillhandahållandet 
av en tjänst online av ett organ i den 
offentliga förvaltningen ska åtminstone 
elektroniska dokument som försetts med 
elektronisk signatur eller elektroniskt 
sigill av personer med behörighet att 
utfärda dokumenten i fråga och som anses 
utgöra original eller bestyrkta kopior i 
enlighet med ursprungsmedlemsstatens 
nationella lagstiftning godtas i övriga 
medlemsstater utan ytterligare krav.
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Or. en

Ändringsförslag 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format för 
elektroniska signaturer och sigill som 
alltid ska godtas när ett signerat eller 
förseglat dokument krävs av en 
medlemsstat för tillhandahållandet av en 
tjänst online av ett organ i den offentliga 
förvaltningen enligt punkt 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 295
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format för 
elektroniska signaturer och sigill som alltid 
ska godtas när ett signerat eller förseglat 
dokument krävs av en medlemsstat för 
tillhandahållandet av en tjänst online av ett 
organ i den offentliga förvaltningen enligt 
punkt 2. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2.

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa format för 
elektroniska signaturer och sigill som alltid 
ska godtas när ett signerat eller förseglat 
dokument krävs av en medlemsstat för 
tillhandahållandet av en tjänst online av ett 
organ i den offentliga förvaltningen enligt 
punkt 2. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att kommissionen fastställer godtagna format av elektroniska signaturer och 
sigill så att denna förordning faktiskt uppnår sina mål genom att lösa aktuella problem.

Ändringsförslag 296
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 35 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rättslig verkan av en elektronisk 
leveranstjänst

Bevisverkan av en elektronisk 
leveranstjänst

Or. de

Ändringsförslag 297
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Uppgifter som sänds eller tas emot med 
hjälp av en elektronisk leveranstjänst ska 
kunna godtas som bevis vid rättsliga 
förfaranden med avseende på uppgifternas 
integritet och vissheten om det datum och 
den tidpunkt då uppgifterna sändes eller 
togs emot av en särskilt angiven adressat.

1. Uppgifter som sänds eller tas emot med 
hjälp av en elektronisk leveranstjänst ska 
kunna godtas som bevis vid rättsliga 
förfaranden.

Or. de

Ändringsförslag 298
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifter som sänds eller tas emot med 
hjälp av en elektronisk leveranstjänst ska 
omfattas av en rättslig presumtion om 
uppgifternas integritet samt om riktigheten 
i det datum och den tidpunkt för sändning 
eller mottagande av uppgifterna som anges 
av den kvalificerade elektroniska 
leveranstjänsten.

2. Uppgifter som sänds eller tas emot med 
hjälp av en kvalificerad elektronisk 
leveranstjänst ska i första hand betraktas 
som tillförlitliga med avseende på 
uppgifternas äkthet samt riktigheten i det 
datum och den tidpunkt för sändning eller 
mottagande av uppgifterna som anges av 
den kvalificerade elektroniska 
leveranstjänsten.

Or. de

Ändringsförslag 299
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska tillämpas utan 
att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1348/2000.

Or. de

Ändringsförslag 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I nationell lagstiftning eller i avtal 
mellan parter kan ytterligare rättslig 
verkan utöver det som anges i denna 
förordning fastställas för elektroniska 
leveranstjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 301
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
processer för att sända och ta emot 
uppgifter. Överensstämmelse med kraven i 
punkt 1 ska förutsättas när en process för 
att sända och ta emot uppgifter uppfyller 
dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
processer för att sända och ta emot 
uppgifter. Kommissionen ska se till att 
berörda parters synpunkter vederbörligen 
beaktas, företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med kraven i punkt 1 
ska förutsättas när en process för att sända 
och ta emot uppgifter uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 302
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Kapitel 3 – avsnitt 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Autentisering av webbplatser utgår
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Or. en

Motivering

Mervärdet av att skapa europeiska certifikat för webbplatser i en global nätmiljö är oklar. 
Det finns branschstandarder som användarna känner till och som används allmänt. 
Ytterligare certifikat skulle kunna förvirra användarna och webbplatser som har sin värdplats 
utanför Europeiska unionen skulle uppfattas annorlunda.

Ändringsförslag 303
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Krav på kvalificerade certifikat för 

autentisering av webbplatser
1. Kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser ska uppfylla 
kraven i bilaga IV.
2. Kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer av de krav som anges i 
bilaga IV.
4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för autentisering 
av webbplatser. Överensstämmelse med 
kraven i bilaga IV ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för autentisering av 
webbplatser uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.
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Or. en

Motivering

Mervärdet av att skapa europeiska certifikat för webbplatser i en global nätmiljö är oklar. 
Det finns branschstandarder som användarna känner till och som används allmänt. 
Ytterligare certifikat skulle kunna förvirra användarna och webbplatser som har sin värdplats 
utanför Europeiska unionen skulle uppfattas annorlunda.

Ändringsförslag 304
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för autentisering av 
webbplatser. Överensstämmelse med 
kraven i bilaga IV ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för autentisering av 
webbplatser uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för autentisering av 
webbplatser. Kommissionen ska se till att 
berörda parters synpunkter vederbörligen 
beaktas, företrädesvis i form av en 
konsekvensbedömning, när de standarder 
som ska användas för tillämpning av 
denna förordning fastställs.
Överensstämmelse med kraven i bilaga IV 
ska förutsättas när ett kvalificerat certifikat 
för autentisering av webbplatser uppfyller 
dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med granskningsförfarandet i artikel 39.2. 
Kommissionen ska offentliggöra akterna i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för alla artiklar i texten, där användningen av standarder anges.

Ändringsförslag 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapporten ska innehålla en bedömning av
den aktuella utvecklingen inom 
elektronisk identifiering, autentisering 
och signatur inom medlemsstaterna och i 
ledande länder utanför unionen. 
Rapporten ska bland annat innehålla en 
bedömning av om förordningens 
tillämpningsområde bör ändras med 
hänsyn till den tekniska, 
marknadsmässiga och rättsliga 
utvecklingen av betrodda tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får vid behov komplettera 
rapporten med förslag till en förbättrad 
rättslig, teknisk och organisatorisk ram 
för tillhandahållande av betrodda tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 307
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kvalificerade certifikat som utfärdats 
enligt direktiv 1999/93/EG ska anses som 

4. Kvalificerade certifikat som utfärdats 
enligt direktiv 1999/93/EG ska anses som 
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kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer enligt denna förordning till dess 
att de löper ut, men högst fem år från 
denna förordnings ikraftträdande.

kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer enligt denna förordning till dess 
att de löper ut, men högst tre år från denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. de

Ändringsförslag 308
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder den undertecknare till 
vilken certifikatet utfärdas, inklusive minst 
undertecknarens namn eller en pseudonym 
med uppgift om att det rör sig om en 
pseudonym.

(c) En uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder den undertecknare till 
vilken certifikatet utfärdas, inklusive minst 
(för de länder som stöder det) personens 
unika identifieringsuppgifter (lämpligt för 
automatiserad behandling) och 
undertecknarens namn eller en pseudonym 
med uppgift om att det rör sig om en 
pseudonym.

Or. en

Ändringsförslag 309
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Möjlighet till ett särskilt attribut för 
undertecknaren som i förekommande fall 
ska tas med, beroende på för vilket 
ändamål certifikatet är avsett.

Or. en

Motivering

Texten är hämtad från direktiv 1999/93/EG. Även om attribut inte används i alla 
medlemsstater har de visat sig användbara i vissa sektorer och bör därför inte uteslutas, 
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vilket annars skulle störa aktuell praxis som bygger på direktiv 1999/93/EG.

Ändringsförslag 310
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder den juridiska person 
till vilken certifikatet utfärdas, inklusive 
minst namn och registreringsnummer i 
enlighet med vad som uppgetts i de 
officiella handlingarna.

(c) En uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder den juridiska person 
till vilken certifikatet utfärdas, inklusive 
minst namn och registreringsnummer i 
enlighet med vad som uppgetts i de 
officiella handlingarna (unik i 
EU-sammanhang, lämplig för 
automatiserad behandling).

Or. en

Ändringsförslag 311
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav på kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser

utgår

Kvalificerade certifikat för autentisering 
av webbplatser ska innehålla följande:
(a) En uppgift i en form som åtminstone 
lämpar sig för automatiserad behandling 
om att certifikatet har utfärdats som ett 
kvalificerat certifikat för autentisering av 
webbplatser.
(b) En uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder den kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
utfärdar de kvalificerade certifikaten, 
inklusive minst uppgift om den 
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medlemsstat i vilken tillhandahållaren är 
etablerad och
– för en juridisk person: namn och 
registreringsnummer i enlighet med vad 
som uppgetts i de officiella handlingarna,
– för en fysisk person: personens namn.
(c) En uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder den juridiska person 
till vilken certifikatet utfärdas, inklusive 
minst namn och registreringsnummer i 
enlighet med vad som uppgetts i de 
officiella handlingarna.
(d) Adressuppgifter, inklusive minst stad 
och medlemsstat, för den juridiska person 
till vilken certifikatet utfärdas i enlighet 
med vad som uppgetts i de officiella 
handlingarna.
(e) Det eller de domännamn som drivs av 
den juridiska person till vilken certifikatet 
utfärdas.
(f) Detaljerade uppgifter om 
giltighetstidens början och slut för 
certifikatet.
(g) Certifikatets identifieringskod, som 
måste vara unik för den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster.
(h) Den avancerade elektroniska 
signaturen eller det avancerade 
elektroniska sigillet för den kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
utfärdar certifikatet.
(i) Uppgift om var det certifikat som 
stödjer den avancerade elektroniska 
signatur eller det avancerade elektroniska 
sigill som avses i punkt h är tillgängligt 
kostnadsfritt.
(j) Uppgift om var de tjänster för 
certifikats giltighet som kan användas för 
att göra förfrågningar angående det 
kvalificerade certifikatets giltighet är 
lokaliserade.

Or. en
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Motivering

Mervärdet av att skapa europeiska certifikat för webbplatser i en global nätmiljö är oklar. 
Det finns branschstandarder som användarna känner till och som används allmänt. 
Ytterligare certifikat skulle kunna förvirra användarna och webbplatser som har sin värdplats 
utanför Europeiska unionen skulle uppfattas annorlunda.


