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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning avser ömsesidigt erkännande av anmälda system för elektronisk 
identifiering å ena sidan och elektroniska betrodda tjänster å andra sidan.

Det syftar till att komplettera gällande lagstiftning och särskilt till att tillhandahålla ett 
heltäckande, gräns- och sektorsöverskridande regelverk för elektroniska transaktioner som 
omfattas av rättssäkerhet och en tillförlitlig säkerhetsnivå.  Förslaget ingår även inom ramen 
för inremarknadsakt I och utgör som sådant en av de tolv nyckelåtgärderna för att främja 
tillväxt och öka förtroendet för den inre marknaden.

Föredraganden vill göra följande anmärkningar:

Föredraganden stöder kommissionens förslag till text och valet av en förordning i stället för 
ett direktiv, eftersom direktiv 99/93/EG, som endast omfattade elektroniska signaturer, inte 
ledde till önskade resultat.

Föredraganden stöder de allmänna målen i förslaget till förordning som syftar till att 
komplettera den europeiska digitala inre marknaden. Som sådan förbättrar texten i hög grad 
rättssäkerheten för betrodda tjänster, vilket är en förutsättning för att öka de elektroniska 
transaktionerna och i synnerhet de gränsöverskridande elektroniska transaktionerna.

Texten tillför ett mervärde inte bara för de nationella förvaltningarna, med tanke på 
utvecklingen av e-förvaltning, utan också för företagen, med tanke på exempelvis de ökade 
möjligheterna att få tillgång till förfaranden för offentligt upphandling på nätet, samt för 
privatpersoner, som inte längre behöver förflytta sig och ådra sig kostnader till exempel för att 
skriva in sig på ett universitet långt hemifrån.

Föredraganden är medveten om framtidsmarknaden för betrodda tjänster och den betydande 
utveckling som väntas under det kommande decenniet och stöder den syn på teknisk 
neutralitet som ligger bakom texten.

Föredraganden vill dock påminna om att frågan om digital identitet är komplex. Om en metod 
som gynnar nationella interoperabla digitala identiteter behövs får det inte vara på bekostnad 
av informationssystemens säkerhetskrav och grundläggande principer om respekt för och 
skydd av den personliga integriteten, vilka är förutsättningarna för att förtroendet för den 
digitala världen ska kunna utvecklas.

Föredraganden föreslår därför att olika säkerhetsnivåer införs, vilket är en nödvändig 
förutsättning för principen om ömsesidigt erkännande. På så sätt kommer det även att finnas 
en lägsta säkerhetsnivå som ökar säkerheten på nätet.

När det gäller skadeståndsansvaret för tillhandahållare av betrodda tjänster anser 
föredraganden att det bör åvila endast kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster, på 
samma sätt som i direktiv 99/93/EG.

När det gäller tillsyn välkomnar föredraganden bestämmelserna i avsnitt 2 i kapitel III i 
förslaget till förordning. För att underlätta den övervakning som åvilar tillsynsorganen och för 
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att säkerställa en lägsta samstämmighet av rättslig verkan för icke kvalificerade betrodda 
tjänster vill föredraganden dock införa en skyldighet för icke kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster att anmäla sin avsikt att börja tillhandahålla en betrodd tjänst.

Förslaget till förordning innehåller många tillsyns- och säkerhetskrav för kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster, och föredraganden föreslår därför att en kvalificerad 
företroendemärkning på EU-nivå införs i en ny artikel. Märkningen får användas av 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster vid presentation av och reklam för 
kvalificerade betrodda tjänster som uppfyller kraven i förordningen. Verktyget kommer också 
att hjälpa berättigade kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster att skilja sig från 
konkurrenterna.

Föredraganden anser slutligen att antalet delegerade akter i förslaget till förordning är alltför 
stort och lägger därför fram en rad förslag för att begränsa antalet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

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 utan till att införa olika 
säkerhetsnivåer som garanterar 
säkerhetskrav på en gemensam lägsta 
nivå. 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.

Or. fr
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Motivering

Till skillnad från betrodda tjänster, som omfattas av säkerhetskrav på en gemensam lägsta 
nivå, har kommissionen inga planer för elektronisk identifiering. Föredraganden anser att 
införandet av olika säkerhetsnivåer – och alltså av en lägsta säkerhetsnivå – är en nödvändig 
förutsättning för principen om ömsesidigt erkännande och endast kan bidra till att höja 
säkerhetsnivån i den digitala världen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I förordningen bör vissa villkor 
fastställas rörande vilka medel för 
elektronisk identifiering som måste godtas 
och hur systemen bör anmälas. Dessa 
villkor bör hjälpa medlemsstaterna att 
bygga upp det förtroende som krävs för 
varandras system för elektronisk 
identifiering samt att ömsesidigt erkänna 
och godta medel för elektronisk 
identifiering som ingår i deras anmälda 
system. Principen om ömsesidigt 
erkännande och godtagande bör gälla om 
den anmälande medlemsstaten uppfyller 
villkoren för anmälan och om anmälan har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Åtkomsten till dessa 
nättjänster och deras slutliga leverans till 
den sökande bör dock vara nära kopplad 
till rätten att motta sådana tjänster enligt 
villkoren i nationell lagstiftning.

(13) I förordningen bör vissa villkor 
fastställas rörande vilka medel för 
elektronisk identifiering som måste godtas 
och hur systemen bör anmälas. Dessa 
villkor bör hjälpa medlemsstaterna att 
bygga upp det förtroende som krävs för 
varandras system för elektronisk 
identifiering samt att ömsesidigt erkänna 
och godta medel för elektronisk 
identifiering som ingår i deras anmälda 
system. Principen om ömsesidigt 
erkännande och godtagande bör gälla om 
den anmälande medlemsstaten uppfyller 
villkoren för anmälan och om anmälan,
med framför allt beskrivningen av det 
anmälda systemet för elektronisk 
identifiering och uppgifterna om de olika 
säkerhetsnivåerna, har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.
Åtkomsten till dessa nättjänster och deras 
slutliga leverans till den sökande bör dock 
vara nära kopplad till rätten att motta 
sådana tjänster enligt villkoren i nationell 
lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Till skillnad från betrodda tjänster, som omfattas av säkerhetskrav på en gemensam lägsta 
nivå, har kommissionen inga planer för elektronisk identifiering. Föredraganden anser att 
införandet av olika säkerhetsnivåer – och alltså av en lägsta säkerhetsnivå – är en nödvändig 
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förutsättning för principen om ömsesidigt erkännande och endast kan bidra till att höja 
säkerhetsnivån i den digitala världen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är mycket viktigt att 
säkerhetsöverträdelser och bedömningar av 
säkerhetsrisker anmäls så att berörda parter 
kan förses med tillräcklig information i 
händelse av en säkerhetsöverträdelse eller 
en integritetsförlust.

(29) Det är mycket viktigt att 
säkerhetsöverträdelser och bedömningar av 
säkerhetsrisker anmäls till den behöriga 
tillsynsmyndigheten av tillhandahållare 
av betrodda tjänster så att berörda parter 
kan förses med tillräcklig information i 
händelse av en säkerhetsöverträdelse eller 
en integritetsförlust.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) För att öka användarnas förtroende 
för nättjänster och bättre urskilja de 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster som uppfyller kraven i denna 
förordning bör en kvalificerad 
förtroendemärkning på EU-nivå införas.

Or. fr

Motivering

Den förtroendemärkning som Europaparlamentet efterlyste redan i sin resolution av den 
26 oktober 2012 om att fullborda en inre e-marknad syftar till att öka användarnas förtroende 
för nättjänster genom att skapa en europeisk märkning som är lätt att känna igen.  Förutom 
syftet att höja säkerhetsnivån för betrodda nättjänster bör kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som uppfyller de krav som fastställs framför allt i artikel 19 kunna dra nytta 
av denna märkning och av ett mervärde inom e-handeln.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Miljön för elektroniska signaturer 
styrs av en tillhandahållare av betrodda 
tjänster på uppdrag av undertecknaren, 
och elektroniska signaturer på distans 
kommer med säkerhet att utvecklas på 
grund av de många ekonomiska fördelar 
de medför. För att säkerställa att dessa 
elektroniska signaturer får samma 
rättsliga erkännande som elektroniska 
signaturer som skapas i en miljö som helt 
och hållet styrs av användaren måste 
emellertid tillhandahållare av 
signaturtjänster på distans tillämpa 
särskilda säkerhetsförfaranden för 
förvaltning och administration samt 
använda tillförlitliga system och 
produkter, bland annat säkra elektroniska 
kommunikationskanaler, för att 
säkerställa tillförlitligheten i miljön för 
skapande av elektroniska signaturer och 
för att garantera att undertecknaren har 
använt miljön uteslutande under sin egen 
kontroll. För en kvalificerad elektronisk 
signatur som skapas med en anordning 
för skapande av elektroniska signaturer 
på distans ska de krav som gäller för 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster och som anges i denna 
förordning tillämpas.

Or. fr

Motivering

En serversignatur är en tjänst som är förknippad med ökad risk i förhållande till andra 
tjänster, men eftersom föredraganden inser att den innebär fördelar för användaren och med 
säkerhet kommer att utvecklas anser hon att denna tjänst bör nämnas uttryckligen i syfte att 
säkerställa att de granskningar som är kopplade till tillsynen inriktas på den inneboende 
sårbarheten hos denna typ av signatur.
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Ändringsförslag 6

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 betrodda 
tjänster för elektroniska transaktioner i 
syfte att säkerställa en väl fungerande inre 
marknad, garantera en hög säkerhetsnivå 
för identifieringsmetoder och betrodda 
tjänster samt öka medborgarnas 
förtroende för den digitala världen.

Or. fr

Motivering

Artikel 3.12 avser betrodda tjänster och inte elektroniska betrodda tjänster.

Ändringsförslag 7

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 de 
betrodda tjänster och de produkter som 
överensstämmer med denna förordning har 
fri rörlighet på den inre marknaden.

Or. fr

Motivering
Artikel 3 definierar ”betrodda tjänster” och ”produkter” (se även artikel 4).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
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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, enligt villkoren för 
anmälan i artikel 6, utfärdas av 
medlemsstaterna eller av en 
tillhandahållare av betrodda tjänster för 
medlemsstaternas räkning eller på deras 
ansvar.

Or. fr

Motivering

Det bör tydligt anges att förordningens tillämpningsområde när det gäller elektronisk 
identifiering och i enlighet med artikel 6 gäller tillhandahållare av tjänster endast om deras 
elektroniska identifieringstjänst utförs för medlemsstatens räkning eller på dess ansvar. En 
tillhandahållare av tjänster får erbjuda en elektronisk identifieringstjänst som inte behöver 
anmälas av en medlemsstat och därför inte ska omfattas av förordningens 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 9

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. Denna förordning gäller kvalificerade 
och icke kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster inom unionen.
Förordningen gäller däremot inte 
tillhandahållande av elektroniska betrodda 
tjänster som grundar sig på frivilliga 
civilrättsliga avtal.

Or. fr

Motivering

Förtydligandet av artikel 2.1 får inte utesluta tillhandahållare av tjänster från 
tillämpningsområdet.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Undertecknaren ska kunna identifieras 
genom den.

(b) Den rättsliga giltigheten hos 
undertecknarens identitet ska kunna 
säkerställas.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”identifiera” skapar förvirring eftersom det avser elektronisk identifiering. Här 
avses emellertid definition av en avancerad elektronisk signatur som avser delen om 
”betrodda tjänster” – kapitel III i förslaget till förordning.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den ska vara skapad med uppgifter för 
skapande av en elektronisk signatur som 
undertecknaren med en hög grad av 
förtroende kan använda under uteslutande 
sin egen kontroll.

(c) Den ska vara skapad med en anordning
för skapande av en elektronisk signatur 
som undertecknaren kan använda under 
uteslutande sin egen kontroll.

Or. fr

Motivering

Föredraganden anser att denna vokabulär är lämpligare med hänsyn till artiklarna 22 
och 23. Formuleringen ”en hög grad av förtroende” har ingen rättslig innebörd.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) kvalificerad elektronisk signatur: en 8) kvalificerad elektronisk signatur: en 
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avancerad elektronisk signatur som skapas 
med en kvalificerad anordning för 
skapande av elektroniska signaturer och 
som är baserad på ett kvalificerat certifikat 
för elektroniska signaturer.

avancerad elektronisk signatur som skapas 
med en kvalificerad anordning för 
skapande av elektroniska signaturer och 
som är baserad på ett kvalificerat certifikat 
för elektroniska signaturer utfärdat av en 
kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19) skapare av ett sigill: en juridisk person
som skapar ett elektroniskt sigill.

19) skapare av ett sigill: en fysisk eller
juridisk person som skapar ett elektroniskt 
sigill.

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 21 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det ska vara skapat med uppgifter för 
skapande av ett elektroniskt sigill som 
sigillets skapare med en hög grad av 
förtroende under sin kontroll kan använda 
för skapande av elektroniska sigill.

(c) Det ska vara skapat med en anordning
för skapande av ett elektroniskt sigill som 
sigillets skapare med en hög grad av 
förtroende under sin kontroll kan använda 
för skapande av elektroniska sigill.

Or. fr

Motivering

Föredraganden anser att denna vokabulär är lämpligare med hänsyn till artiklarna 22 
och 23.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22) kvalificerat elektroniskt sigill: ett 
avancerat elektroniskt sigill som skapas 
med en kvalificerad anordning för 
skapande av elektroniska sigill och som är 
baserat på ett kvalificerat certifikat för 
elektroniska sigill.

22) kvalificerat elektroniskt sigill: ett 
avancerat elektroniskt sigill som skapas 
med en kvalificerad anordning för 
skapande av elektroniska sigill och som är 
baserat på ett kvalificerat certifikat för 
elektroniska sigill utfärdat av en 
kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28) elektronisk leveranstjänst: en tjänst 
som gör det möjligt att överföra uppgifter 
på elektronisk väg och utgör bevis 
avseende de överförda uppgifternas 
hantering, inklusive bevis om uppgifternas 
sändning eller mottagande, och som 
skyddar överförda uppgifter mot risken för 
förlust, stöld, skada eller otillåtna 
ändringar.

28) elektroniskt tillhandahållen tjänst: en 
tjänst som gör det möjligt att överföra 
uppgifter på elektronisk väg och utgör 
bevis avseende de överförda uppgifternas 
hantering, inklusive bevis om uppgifternas 
sändning eller mottagande, och som 
skyddar överförda uppgifter mot risken för 
förlust, stöld, skada eller otillåtna 
ändringar.

Or. fr

Motivering

Den franska översättning som valts är inte den lämpligaste. Föredraganden önskar därför att 
ordet ”leverans” ersätts med ”tillhandahållande” där det är möjligt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ömsesidigt erkännande och godtagande Ömsesidigt erkännande

Or. fr

Motivering

Erkännande och godtagande är två olika rättsliga begrepp med olika rättsliga och faktiska 
följder. Med hänsyn till de känsliga uppgifter som ingår i förfarandet för elektronisk 
identifiering anser föredraganden att dessa två begrepp inte systematiskt bör förknippas med 
varandra. Ändringsförslaget gäller varje gång ordet ”godtagande” eller ”godtagen” 
förekommer.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5

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 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 
och som har samma eller högre 
säkerhetsnivå än den säkerhetsnivå som 
krävs för att få tillgång till tjänsten, 
erkännas och godtas för åtkomst till denna 
tjänst.

Or. fr

Motivering

Föredraganden är positiv till att fler uttryckliga hänvisningar till olika säkerhetsnivåer införs 
i förordningen genom kravet på att erkänna medel för elektronisk identifiering på ömsesidiga 
säkerhetsnivåer.
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Ändringsförslag 19

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 till 
en kostnad som inte överstiger 
produktionskostnaden 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.

Or. fr

Motivering

Enligt föredraganden skulle kostnadsfrihet hindra utvecklingen av autentiseringsprojekt.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den autentiseringsmöjlighet som anges 
i punkt d.

ii) de autentiseringsvillkor som anges i 
punkt d.

Or. fr
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Ändringsförslag 21

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 i 
synnerhet av uppgifterna om de olika 
säkerhetsnivåerna.

Or. fr

Motivering

Till skillnad från betrodda tjänster, som omfattas av säkerhetskrav på en gemensam lägsta 
nivå, har kommissionen inga planer för elektronisk identifiering. Föredraganden anser att 
införandet av olika säkerhetsnivåer – och alltså av en lägsta säkerhetsnivå – är en nödvändig 
förutsättning för principen om ömsesidigt erkännande och endast kan bidra till att höja 
säkerhetsnivån i den digitala världen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Information om den som ansvarar för 
hanteringen av registreringen av de 
otvetydiga personidentifieringsuppgifterna.

Or. fr

Motivering

För att undvika en alltför omfattande överföring av icke väsentliga uppgifter föreslår 
föredraganden att medlemsstaterna endast överlämnar uppgifter om den som ansvarar för 
hanteringen av registreringen av de otvetydiga personidentifieringsuppgifterna.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d



PE508.181v01-00 16/33 PA\932172SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten.

(d) En beskrivning av 
autentiseringsvillkoren och i synnerhet av 
de lägsta säkerhetsnivåer som krävs.

Or. fr

Motivering

Till skillnad från betrodda tjänster, som omfattas av säkerhetskrav på en gemensam lägsta 
nivå, har kommissionen inga planer för elektronisk identifiering. Föredraganden anser att 
införandet av olika säkerhetsnivåer – och alltså av en lägsta säkerhetsnivå – är en nödvändig 
förutsättning för principen om ömsesidigt erkännande och endast kan bidra till att höja 
säkerhetsnivån i den digitala världen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen mottar en anmälan 
efter den period som avses i punkt 2 ska 
den ändra förteckningen inom 
tre månader.

3. Om kommissionen mottar en anmälan 
efter den period som avses i punkt 2 ska 
den ändra förteckningen inom en månad.

Or. fr

Motivering

Den tidsfrist som kommissionen föreslår förefaller inte motiverad.

Ändringsförslag 25

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 

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

punkt 1. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. fr

Motivering

Till skillnad från betrodda tjänster, som omfattas av säkerhetskrav på en gemensam lägsta 
nivå, har kommissionen inga planer för elektronisk identifiering. Föredraganden anser att 
införandet av olika säkerhetsnivåer – och alltså av en lägsta säkerhetsnivå – är en nödvändig 
förutsättning för principen om ömsesidigt erkännande och endast kan bidra till att höja 
säkerhetsnivån i den digitala världen.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skadeståndsansvar Skadeståndsansvar för kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster

Or. fr

Motivering

Föredraganden anser att skadeståndsansvaret ska åvila endast kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster, på samma sätt som i 1999/93/EG. Allmänna regler om civilrättsligt och 
avtalsrättsligt ansvar anges i varje medlemsstats nationella lagstiftning och gäller för icke 
kvalificerade tillhandahållare av tjänster.

Ändringsförslag 27

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 

utgår



PE508.181v01-00 18/33 PA\932172SV.doc

SV

i fråga kan bevisa att denne inte har 
handlat vårdslöst.

Or. fr

Motivering

Föredraganden anser att skadeståndsansvaret ska åvila endast kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster, på samma sätt som i 1999/93/EG. Allmänna regler om civilrättsligt och 
avtalsrättsligt ansvar anges i varje medlemsstats nationella lagstiftning och gäller för icke 
kvalificerade tillhandahållare av tjänster.

Ändringsförslag 28

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 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 har handlat med tillbörlig 
aktsamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid skada åsamkad av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster 
genom underlåtenhet att uppfylla de krav 
som anges i artikel 19 ska behörig 
domstol och tillämplig lagstiftning vara 
domstolen och lagstiftningen i det land 
där skadan lidits.
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Or. fr

Motivering

Föredraganden önskar förtydliga tillämplig lagstiftning.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållare av betrodda tjänster från 
tredjeländer

Tillhandahållare av kvalificerade betrodda 
tjänster från tredjeländer

Or. fr

Motivering

Artikeln innehåller endast bestämmelser för kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster och rubriken bör därför ändras.

Ändringsförslag 31

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
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a) 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,

b) de kvalificerade betrodda tjänsterna 
eller kvalificerade certifikaten från 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster i unionen erkänns, enligt 
principen för ömsesidigt erkännande, av 
tredjelandet eller internationella 
organisationer.

Or. fr

Motivering

Föredraganden är mån om att inte straffa företag som följer unionens säkerhetskrav och 
anser därför att artikel 10 bör hänvisa till principen om ömsesidighet när det gäller 
tillämpningen av erkännandet av kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster.

Ändringsförslag 32

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.

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 
säkerheten hos tillhandahållna betrodda 
tjänster och tillsynen av kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster.
Tredjelandet i fråga ska säkerställa ett 
adekvat skydd av personuppgifter, i 
enlighet med artikel 25.2 i 
direktiv 95/46/EG.
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Or. fr

Motivering

Föredraganden önskar hänvisa till den punkt i EU:s lagstiftning som avser skydd av 
personuppgifter, enligt vilken adekvat skyddsnivå i ett tredjeland ska anges med hänsyn till 
alla förhållanden i samband med en överföring eller en grupp av överföringar av uppgifter.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 12

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. fr

Motivering

Kommissionen offentliggjorde nyligen ett förslag till direktiv om tillgänglighet för personer 
med funktionshinder, och denna förordning bör hänvisa till direktivet när det antas.

Ändringsförslag 34

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.

(c) Statistik om marknaden för och 
användningen av kvalificerade betrodda 
tjänster.

Or. fr
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Motivering

Föredraganden anser att dessa uppgifter inte är nödvändiga och alltså inte bör tas med i 
förordningen.

Ändringsförslag 35

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 kvalificerad 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

För att underlätta den övervakning som åligger 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 36

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

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 
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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.

säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ i enlighet med 
artikel 16.1.

Or. fr

Motivering

Inlämning av uppgifterna till tillsynsorganet innebär inte att den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster har uppfyllt de krav som åligger den och 
föredraganden anser därför att den kvalificerade tillhandahållaren av betrodda tjänster ska 
erhålla tillsynsorganets godkännande innan tillstånd att tillhandahålla en kvalificerad 
betrodd tjänst ges och tillhandahållaren upptas i förteckningen över betrodda 
tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 37

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. fr

Motivering

Inlämning av uppgifterna till tillsynsorganet innebär inte att den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster har uppfyllt de krav som åligger den och 
föredraganden anser därför att den kvalificerade tillhandahållaren av betrodda tjänster ska 
erhålla tillsynsorganets godkännande innan tillstånd att tillhandahålla en kvalificerad 
betrodd tjänst ges och tillhandahållaren upptas i förteckningen över betrodda 
tjänsteleverantörer.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Tillsynsorganet ska kontrollera att den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster och de kvalificerade betrodda 
tjänster som denne tillhandahåller uppfyller 
kraven i denna förordning inom en månad 
efter den anmälan som avses i 
artikel 17.1.

Or. fr

Motivering

Eftersom inledandet av en kvalificerad betrodd tjänst hädanefter är beroende av 
tillsynsorganets uttryckliga godkännande föreslår föredraganden att en svarstid införs för 
tillsynsorganet.

Ändringsförslag 39

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 kontroll med 
positivt utfall, utan otillbörligt dröjsmål 
ange kvalificerad status för kvalificerade 
tillhandahållare av tjänster och de 
kvalificerade betrodda tjänster som dessa 
tillhandahåller, i förteckningarna över 
betrodda tjänsteleverantörer.

Or. fr

Motivering

Eftersom inledandet av en kvalificerad betrodd tjänst hädanefter är beroende av kontrollen av 
rapporten från säkerhetsgranskningen bör resultatet meddelas utan obefogat dröjsmål.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Fastställandet av uppgifter om kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster bör göras i 
en genomförandeakt i stället för genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 41

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 fastställa de uppgifter 
som avses i punkt 1, 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. fr

Motivering

Fastställandet av uppgifter om kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster bör göras i 
en genomförandeakt i stället för genom en delegerad akt.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Kvalificerad förtroendemärkning på 

EU-nivå
1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster får använda sig av 
kvalificerad förtroendemärkning på 
EU-nivå i presentationen av och reklamen 
för sina kvalificerade betrodda tjänster 
som uppfyller kraven i denna förordning.
2. Genom att använda den kvalificerade 
förtroendemärkning på EU-nivå som 
avses i punkt 1 påtar sig kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster 
ansvaret för att tjänsterna uppfyller 
samtliga krav som anges i förordningen.
3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa 
obligatoriska specifika kriterier för 
presentation, komposition, format och 
utformning av den kvalificerade 
förtroendemärkningen på EU-nivå. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2.

Or. fr

Motivering

Den förtroendemärkning som Europaparlamentet efterlyste redan i sin resolution av den 
26 oktober 2012 om att fullborda en inre e-marknad syftar till att öka användarnas förtroende 
för nättjänster genom att skapa en europeisk märkning som är lätt att känna igen. Förutom 
syftet att höja säkerhetsnivån för betrodda nättjänster bör kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster som uppfyller de krav som fastställs framför allt i artikel 19 kunna dra nytta 
av denna märkning och av ett mervärde inom e-handeln.
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Ändringsförslag 43

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 har rättslig 
verkan och får gälla som bevis vid 
rättsliga förfaranden eftersom en 
kvalificerad elektronisk signatur håller en 
högre säkerhetsnivå än andra typer av 
elektroniska signaturer.

Or. fr

Ändringsförslag 44

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får inte kräva en 
elektronisk signatur med en högre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska signaturer, för 
gränsöverskridande tillgång till en nättjänst 
som erbjuds av ett offentligt organ.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 20 – 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 
signaturer som avses i punkt 4.

utgår

Or. fr

Motivering

Fastställandet av olika säkerhetsnivåer för elektroniska signaturer är ett centralt inslag i 
förordningen och föredraganden anser därför inte att det är lämpligt att detta regleras i en 
delegerad akt.

Ändringsförslag 47

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, 

(Berör inte den svenska versionen.)
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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.

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 48

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 49

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
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Or. fr

Motivering

Fastställandet av olika säkerhetsnivåer för elektroniska signaturer är ett centralt inslag i 
förordningen och föredraganden anser därför inte att det är lämpligt att detta regleras i en 
delegerad akt.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställandet av 
mekanismer för att sända eller ta emot 
uppgifter med hjälp av elektroniska 
leveranstjänster, vilka ska användas med 
sikte på att främja interoperabilitet mellan 
elektroniska leveranstjänster.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.3, 13.5, 15.5, 16.5, 
18.5, 20.6, 21.4, 23.3, 25.2, 27.2, 28.6,
29.4, 30.2, 31, 35.3 och 37.3 ska ges till 
kommissionen för en obegränsad 
tidsperiod från och med ikraftträdandet av 
denna förordning.

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.3, 13.5, 15.5, 16.5, 
21.4, 23.3, 25.2, 27.2, 29.4, 30.2, 31 och 
37.3 ska ges till kommissionen för en 
obegränsad tidsperiod från och med 
ikraftträdandet av denna förordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 8.3, 13.5, 15.5, 16.5, 18.5, 20.6,
21.4, 23.3, 25.2, 27.2, 28.6, 29.4, 30.2, 31, 
35.3 och 37.3 får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallande ska avsluta delegeringen 
av de befogenheter som anges i beslutet.
Beslutet ska få verkan dagen efter det att 
beslutet har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning eller vid ett 
senare angivet datum. Det ska inte påverka 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 8.3, 13.5, 15.5, 16.5, 21.4, 23.3, 
25.2, 27.2, 29.4, 30.2, 31 och 37.3 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallande ska 
avsluta delegeringen av de befogenheter 
som anges i beslutet. Beslutet ska få verkan 
dagen efter det att beslutet har 
offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning eller vid ett senare 
angivet datum. Det ska inte påverka 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 8.3, 13.5, 15.5, 16.5, 18.5, 
20.6, 21.4, 23.3, 25.2, 27.2, 28.6, 29.4, 
30.2, 31, 35.3 och 37.3 ska endast träda i 
kraft om varken Europaparlamentet eller 
rådet har motsatt sig detta inom två 
månader från det datum då akten delgetts 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet före 
utgången av denna period har informerat 
kommissionen om att de inte kommer att 
motsätta sig detta. Den tidsfristen ska på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
förlängas med två månader.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 8.3, 13.5, 15.5, 16.5, 21.4, 
23.3, 25.2, 27.2, 29.4, 30.2, 31 och 37.3 
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar inom en period på två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Den tidsfristen ska på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
förlängas med två månader.

Or. fr
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av den här förordningen.
Den första rapporten ska överlämnas senast 
fyra år efter det att denna förordning träder 
i kraft. Därefter ska rapporter överlämnas 
vart fjärde år.

1. Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av den här förordningen.
Den första rapporten ska lämnas senast 
två år efter det att denna förordning trätt i 
kraft. Därefter ska rapporter överlämnas 
vart fjärde år.

Or. fr

Motivering

Med hänsyn till de nyheter som införs i förordningen och eftersom den är direkt tillämplig i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning anser föredraganden att den första 
utvärderingsrapporten bör lämnas senast två år efter det att förordningen trätt i kraft.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Med hjälp av rapporten ska det kunna 
fastställas om tillämpningsområdet för 
denna förordning bör ändras för att ta 
hänsyn till utvecklingen av tekniken, 
marknaden och den rättsliga kontexten i 
medlemsstaterna och ur internationell 
synvinkel, och i rapporten ska det allmänt 
anges om de mål som fastställts för att 
öka förtroendet för nättjänster har 
uppnåtts genom förordningen. Rapporten 
ska i synnerhet innehålla en utvärdering 
av tillämpningen av artiklarna 13, 16 
och 19. Rapporten ska i förekommande 
fall åtföljas av lagstiftningsförslag.
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Or. fr


