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Ändringsförslag 51
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Att bygga upp förtroendet för nätmiljön 
är avgörande för den ekonomiska 
utvecklingen. Bristande förtroende gör att 
konsumenter, företag och myndigheter 
tvekar att utföra transaktioner på 
elektronisk väg och att använda nya 
tjänster.

(1) Att bygga upp förtroendet för nätmiljön 
är avgörande för den ekonomiska och 
sociala utvecklingen. Bristande förtroende, 
särskilt på grund av upplevd brist på 
rättslig visshet, gör att konsumenter, 
företag och myndigheter tvekar att utföra 
transaktioner på elektronisk väg och att 
använda nya tjänster.

Or. en

Motivering

Att tillhandahålla förbättrad rättslig visshet är vad detta handlar om och därför bör det 
nämnas i början. Begreppet social utveckling är i enlighet med Marita Ulvskogs förslag till 
yttrande.

Ändringsförslag 52
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med denna förordning är att öka 
förtroendet för elektroniska transaktioner 
på den inre marknaden genom att
möjliggöra ett säkert och sömlöst samspel
mellan företag, medborgare och offentliga 
myndigheter, och därigenom öka 
effektiviteten hos offentliga och privata 
nättjänster, elektronisk affärsverksamhet 
och e-handel i unionen.

(2) Syftet med denna förordning är att öka 
förtroendet för elektroniska transaktioner 
på den inre marknaden genom att
tillhandahålla en gemensam grund för 
rättsligt säkra elektroniska interaktioner 
mellan företag, medborgare och offentliga 
myndigheter, och därigenom öka 
effektiviteten hos offentliga och privata 
nättjänster, elektronisk affärsverksamhet 
och e-handel i unionen.
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Or. en

Motivering

Det handlar åter om rättslig visshet.

Ändringsförslag 53
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Europaparlamentet och rådets 
direktiv 1999/93/EG av den 
13 december 1999 om ett 
gemenskapsramverk för elektroniska 
signaturer gällde i huvudsak elektroniska 
signaturer. Det är inget heltäckande, gräns-
och sektorsöverskridande regelverk för 
säkra, pålitliga och lättanvända 
elektroniska transaktioner. Genom denna 
förordning stärks och utvidgas direktivets 
regelverk.

(3) Europaparlamentet och rådets 
direktiv 1999/93/EG av den 
13 december 1999 om ett 
gemenskapsramverk för elektroniska 
signaturer gällde i huvudsak elektroniska 
signaturer. Det är inget heltäckande, gräns-
och sektorsöverskridande regelverk för 
säkra, pålitliga och lättanvända 
elektroniska transaktioner. Genom denna 
förordning fylls dessa luckor.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett 
gemenskapsramverk för elektroniska signaturer gällde i huvudsak elektroniska signaturer. 
Det är inget heltäckande, gräns- och sektorsöverskridande regelverk för säkra, pålitliga och 
lättanvända elektroniska transaktioner. Genom denna förordning fylls dessa luckor.

Ändringsförslag 54
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europeiska rådet har uppmanat 
kommissionen att se till att en digital inre 

(5) Europeiska rådet har uppmanat 
kommissionen att se till att en digital inre 
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marknad skapas senast 2015, att göra 
snabba framsteg på centrala områden inom 
den digitala ekonomin och att främja en 
fullständigt integrerad digital inre marknad 
genom att underlätta gränsöverskridande 
användning av internettjänster, i synnerhet 
för att underlätta säker elektronisk 
identifiering och autentisering.

marknad skapas senast 2015, att göra 
snabba framsteg på centrala områden inom 
den digitala ekonomin och att främja en 
fullständigt integrerad digital inre marknad 
genom att underlätta gränsöverskridande 
användning av internettjänster, i synnerhet 
för att underlätta säker elektronisk 
autentisering och identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 55
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Rådet har uppmanat kommissionen att 
bidra till den digitala marknaden genom att 
skapa lämpliga förhållanden för ömsesidigt 
gränsöverskridande erkännande av 
grundläggande funktioner såsom 
elektronisk identifiering, elektroniska 
dokument, elektroniska signaturer och 
elektroniska leveranstjänster samt för 
interoperabla e-förvaltningstjänster i hela 
EU.

(6) Rådet har uppmanat kommissionen att 
bidra till den digitala marknaden genom att 
skapa lämpliga förhållanden för ömsesidigt 
gränsöverskridande erkännande av 
grundläggande funktioner såsom 
elektronisk autentisering eller 
identifiering, elektroniska dokument, 
elektroniska signaturer och elektroniska 
leveranstjänster samt för interoperabla 
e-förvaltningstjänster i hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 56
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/58/EG av den 
12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
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sektorn för elektronisk kommunikation1

uppmanas kommissionen att vid behov 
vidta åtgärder för att se till att 
terminalutrustningen tillverkas på ett sätt 
som är förenligt med användarnas rätt att 
skydda och kontrollera användningen av 
sina personuppgifter, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 
om radioutrustning och 
teleterminalutrustning och om ömsesidigt 
erkännande av utrustningens 
överensstämmelse2 samt rådets 
beslut 87/95/EEG av den 
22 december 1986 om standardisering 
inom området informationsteknologi och 
telekommunikation3. Europeiska 
flerpartsforumet för standardisering inom 
IKT-området som inrättades efter
kommissionens beslut av den 
28 november 2011 om inrättande av 
Europeiska flerpartsforumet för 
IKT-standardisering4 kan vidare vara ett 
möjligt verktyg för de syftena så att 
dataskyddsmyndigheter och Europeiska 
dataskyddsstyrelsen är utrustade för att 
delta i de standardiseringsförfaranden 
som berör informations- och 
kommunikationsteknik som behandlar 
personuppgifter, enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifterna5.
_________________
1 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
2 EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.
3 EGT L 36, 7.2.1987, s. 31.
4 EUT C 349, 30.11.2011, s. 4.
5 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en
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Motivering

Genom denna ändring tillhandahålls ett system som gör det möjligt för kommissionen, 
tillsynsmyndigheterna och Europeiska dataskyddsstyrelsen att interagera i syfte att 
säkerställa ett samordnat utförande av säkra, pålitliga och integritetsvänliga 
autentiserings- och identifieringstjänster.

Ändringsförslag 57
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden uppmanas medlemsstaterna att 
inrätta gemensamma kontaktpunkter för att 
se till att alla förfaranden och formaliteter 
som är nödvändiga för tillträde till en 
tjänsteverksamhet och för att utöva den
kan fullgöras enkelt, på distans och på 
elektronisk väg, via lämplig gemensam 
kontaktpunkt och med lämpliga 
myndigheter. Många nättjänster som är 
tillgängliga via gemensamma 
kontaktpunkter kräver e-identifiering, 
e-autentisering och e-signaturer.

(8) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden uppmanas medlemsstaterna att 
inrätta gemensamma kontaktpunkter för att 
se till att tillträde till en tjänsteverksamhet 
och särskilt gällande transaktioner kan 
fullgöras enkelt, på distans och på 
elektronisk väg, för lämpliga tjänster via 
lämplig gemensam kontaktpunkt och med 
lämpliga myndigheter. Många nättjänster 
som är tillgängliga via gemensamma 
kontaktpunkter kräver e-identifiering, 
e-autentisering och e-signaturer.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att det inte plötsligt kommer att krävas autentisering utfärdad av 
regeringen eller identifieringssystem för alla tjänster. Det är viktigt att möjligheten för 
tjänster som inte kräver autentisering finns kvar. Sannolikt kommer företag och medborgare 
att kunna märka skillnad.

Ändringsförslag 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I de flesta fall kan tillhandahållare av 
tjänster från en annan medlemsstat inte 
använda sin elektroniska identifiering för 
att få åtkomst till dessa tjänster därför att 
de nationella systemen för elektronisk 
identifiering i deras land inte är erkända 
och godtagna i andra medlemsstater. Detta
elektroniska hinder utestänger 
tillhandahållare av tjänster från 
möjligheten att fullt ut utnyttja fördelarna 
med den inre marknaden. Ömsesidigt 
erkända och accepterade medel för 
elektronisk identifiering kommer att 
underlätta tillhandahållandet av en rad 
olika tjänster över gränserna på den inre 
marknaden och ge företagen möjlighet att 
verka över gränserna utan att stöta på en 
mängd hinder i sina kontakter med 
myndigheter.

(9) I de flesta fall kan tillhandahållare av 
tjänster från en annan medlemsstat inte 
använda sin elektroniska autentisering 
eller identifiering för att få åtkomst till 
dessa tjänster därför att de nationella 
systemen för elektronisk autentisering och
identifiering i deras land inte är erkända 
och godtagna i andra medlemsstater. Ett 
ytterligare problem är att de nuvarande 
systemen inte ger medborgarna eller 
mottagarna av dessa tjänster möjlighet att 
få förtroende för tillhandahållaren av 
tjänsten genom effektiv ömsesidig 
autentisering eller identifiering. Dessa
elektroniska hinder utestänger 
tillhandahållare av tjänster från 
möjligheten att fullt ut utnyttja fördelarna 
med den inre marknaden. Ömsesidigt 
erkända och accepterade medel för 
elektronisk autentisering eller identifiering 
kommer att underlätta tillhandahållandet av 
en rad olika tjänster över gränserna på den 
inre marknaden och ge företagen möjlighet 
att verka över gränserna utan att stöta på en 
mängd hinder i sina kontakter med 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Ett lika stort hinder för upptagningen av elektronisk autentisering eller identifiering är att det 
normalt sett endast finns få effektiva sätt för konsumenter att säkerställa att de interagerar 
med rätt tillhandahållare av tjänsten.

Ändringsförslag 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna bör fortsätta att ha 
rätt att för elektronisk identifiering använda 
eller införa medel för åtkomst till 
nättjänster. De bör även ha möjlighet att 
själva bestämma om de vill engagera den 
privata sektorn i tillhandahållandet av 
dessa medel. Medlemsstaterna bör inte 
vara skyldiga att anmäla sina system för 
elektronisk identifiering. Det är upp till 
medlemsstaterna att välja om de vill 
anmäla alla, några eller inga av de 
elektroniska identifieringssystem som 
används på nationell nivå för att få åtkomst 
till åtminstone offentliga nättjänster eller 
särskilda nättjänster.

(12) Medlemsstaterna bör fortsätta att ha 
rätt att för elektronisk autentisering eller
identifiering använda eller införa medel för 
åtkomst till nättjänster. De bör även ha 
möjlighet att själva bestämma om de vill 
engagera den privata sektorn i 
tillhandahållandet av dessa medel. 
Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att 
anmäla sina system för elektronisk 
identifiering. Det är upp till 
medlemsstaterna att välja om de vill 
anmäla alla, några eller inga av de 
elektroniska identifieringssystem som 
används på nationell nivå för att få åtkomst 
till åtminstone offentliga nättjänster eller 
särskilda nättjänster.

Or. en

Ändringsförslag 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 

(13) I förordningen bör vissa villkor 
fastställas rörande vilka medel för 
elektronisk autentisering eller 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 
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nättjänster och deras slutliga leverans till 
den sökande bör dock vara nära kopplad 
till rätten att motta sådana tjänster enligt 
villkoren i nationell lagstiftning.

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. en

Ändringsförslag 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
besluta om den privata sektorn ska 
engageras i utfärdandet av medel för 
elektronisk identifiering och om den 
privata sektorn ska få använda medel för 
elektronisk identifiering inom ramen för ett 
anmält system för identifieringsändamål 
när detta behövs för nättjänster eller 
elektroniska transaktioner. Genom 
möjligheten att använda sådana medel för 
elektronisk identifiering kan den privata 
sektorn förlita sig på elektronisk 
identifiering och autentisering som redan i 
stor utsträckning används i många 
medlemsstater för åtminstone offentliga 
tjänster, samtidigt som det blir lättare för 
företag och medborgare att få åtkomst till 
sina gränsöverskridande nättjänster. För att 
göra det lättare för den privata sektorn att 
använda sådana gränsöverskridande medel 
för elektronisk identifiering bör den 
autentiseringsmöjlighet som tillhandahålls 
av medlemsstaterna vara tillgänglig för 
beroende parter utan diskriminering mellan 
den offentliga och den privata sektorn.

(14) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
engagera den privata sektorn i utfärdandet 
av medel för elektronisk autentisering 
eller identifiering. Parter inom den privata 
sektorn ska också kunna använda 
elektronisk autentisering och identifiering
inom ramen för ett anmält system för 
autentiserings- eller 
identifieringsändamål när detta behövs för 
nättjänster eller elektroniska transaktioner. 
Genom möjligheten att använda sådana 
medel kan den privata sektorn förlita sig på 
elektronisk identifiering och/eller
autentisering som redan i stor utsträckning 
används i många medlemsstater för 
åtminstone offentliga tjänster, samtidigt 
som det blir lättare för företag och 
medborgare att få åtkomst till sina 
gränsöverskridande nättjänster. För att göra 
det lättare för den privata sektorn att 
använda sådana gränsöverskridande medel 
för elektronisk autentisering eller 
identifiering bör den 
autentiseringsmöjlighet som tillhandahålls 
av medlemsstaterna vara tillgänglig för 
beroende parter utan diskriminering mellan 
den offentliga och den privata sektorn.

Or. en
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Motivering

Kommissionens ursprungliga formulering gör det otydligt vem som är en beroende part (en 
privat aktör), och distinktionen mellan användningen av en beroende part (tillhandahållare 
av certifikat) och en utfärdare av fysisk utrustning för att tolka identifieringsuppgifterna.

Ändringsförslag 62
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Gränsöverskridande användning av 
medel för elektronisk identifiering inom 
ramen för ett anmält system kräver att 
medlemsstaterna samarbetar när det gäller 
att tillhandahålla teknisk interoperabilitet. 
Detta innebär att det inte får finnas några 
särskilda nationella tekniska regler enligt 
vilka utländska parter måste skaffa sig 
t.ex. särskild maskinvara eller programvara 
för att kontrollera och validera den 
anmälda elektroniska identifieringen. 
Tekniska krav på användare som har sin 
grund i de inneboende specifikationerna 
för det igenkänningstecken som används 
(t.ex. smartkort) är däremot oundvikliga.

(15) Gränsöverskridande användning av 
medel för elektronisk identifiering inom 
ramen för ett anmält system kräver att 
medlemsstaterna samarbetar när det gäller 
att tillhandahålla teknisk interoperabilitet. 
Tekniska krav på användare som har sin 
grund i de inneboende specifikationerna 
för det igenkänningstecken som används 
(t.ex. smartkort) är oundvikliga. De 
medlemsstater vars 
identifieringsmekanismer är beroende av 
särskild maskinvara eller programvara för 
att kontrollera och validera den anmälda 
elektroniska identifieringen ska 
tillhandahålla dessa igenkänningstecken
för certifiering utan tilläggskostnader till 
uppdragsgivare som inte har nationellt 
medborgarskap eller är bosatta i landet.

Or. en

Motivering

Detta skulle göra det möjligt för de medlemsstater som använder sig av mer sofistikerade 
metoder för elektronisk identifiering som involverar autentisering, inte bara av en 
medborgare gentemot den offentliga sektorn, men också den offentliga sektorn gentemot 
medborgare, att behålla större tillit och självförtroende utan att tanken på interoperabilitet 
äventyras.

Ändringsförslag 63
Pilar del Castillo Vera
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Gränsöverskridande användning av 
medel för elektronisk identifiering inom 
ramen för ett anmält system kräver att 
medlemsstaterna samarbetar när det gäller 
att tillhandahålla teknisk interoperabilitet. 
Detta innebär att det inte får finnas några 
särskilda nationella tekniska regler enligt 
vilka utländska parter måste skaffa sig 
t.ex. särskild maskinvara eller programvara 
för att kontrollera och validera den 
anmälda elektroniska identifieringen. 
Tekniska krav på användare som har sin 
grund i de inneboende specifikationerna för 
det igenkänningstecken som används 
(t.ex. smartkort) är däremot oundvikliga.

(15) Gränsöverskridande användning av 
medel för elektronisk identifiering inom 
ramen för ett anmält system kräver att 
medlemsstaterna samarbetar när det gäller 
att tillhandahålla teknisk interoperabilitet i 
enlighet med principen om 
teknikneutralitet. Detta innebär att det inte 
får finnas några särskilda nationella 
tekniska regler enligt vilka utländska parter 
måste skaffa sig t.ex. särskild maskinvara 
eller programvara för att kontrollera och 
validera den anmälda elektroniska 
identifieringen. Tekniska krav på 
användare som har sin grund i de 
inneboende specifikationerna för det 
igenkänningstecken som används 
(t.ex. smartkort) är däremot oundvikliga.

Or. en

Ändringsförslag 64
Marita Ulvskog

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, 
särskilt när det gäller de e-tjänster som 
anses vara av gränsöverskridande 
karaktär, med sikte på ömsesidigt 
erkännande bör bidra till detta samarbete.
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Or. en

Ändringsförslag 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 
autentisering eller 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.

Or. en

Ändringsförslag 66
Lambert van Nistelrooij

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 
utan någon allmän förpliktelse att använda 
dem. Den bör inte gälla tillhandahållande 
av tjänster som grundar sig på frivilliga 
civilrättsliga avtal. Medlemsstaterna ska 
säkerställa lika villkor mellan 
elektroniska betrodda tjänster, oavsett om 
de är utfärdade under offentligrättsliga 
eller civilrättsliga villkor.

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

Medlemsstaterna ska dock se till att de 
formkrav som föreskrivs genom nationell 
eller europeisk lagstiftning inte inverkar 
på den rättsliga verkningskraften hos 
elektroniska betrodda tjänster mellan 
privata eller offentliga företag.

Or. en

Ändringsförslag 67
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Utöver de tjänster som ingår i den 
fasta förteckning över betrodda tjänster 
som avses i denna förordning bör 
medlemsstaterna ha frihet att fastställa 
andra typer av betrodda tjänster för 
erkännande på nationell nivå som 
kvalificerade betrodda tjänster.

(19) Utöver de tjänster som ingår i den
fasta förteckning över betrodda tjänster 
som avses i denna förordning bör 
medlemsstaterna ha frihet att fastställa 
andra typer av betrodda tjänster för 
erkännande på nationell nivå som betrodda 
tjänster.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 68
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 22
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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.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Det finns inget behov av att införa begreppet kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster. Pålitligheten hos en tillhandahållare av betrodda tjänster är endast avhängig av 
deras känsla för ansvar. Det bästa sättet att säkerställa att tekniska lösningar fungerar 
ordentligt är att utsätta dem för kontinuerliga kontroller. Självregleringsmetoden har 
fungerat i säkerhetsbranschen tidigare. En tillsynsmyndighet i varje medlemsstat skulle inte 
förändra detta.

Ändringsförslag 69
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 
garanterar en hög grad av säkerhet oavsett 
vilken typ av kvalificerad betrodd tjänst 

(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 
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eller produkt som används eller 
tillhandahålls.

eller produkt som används eller 
tillhandahålls. Både kvalificerade och 
avancerade elektroniska signaturer kan 
juridiskt likställas med handskrivna 
signaturer. Ingenting i denna förordning 
bör begränsa en fysisk eller juridisk 
persons möjlighet att med hjälp av bevis 
påvisa att en elektronisk signatur inte är 
trovärdig. När det gäller en kvalificerad 
elektronisk signatur bör dock bevisbördan 
vid ifrågasättandet av undertecknarens 
identitet stanna kvar hos den bestridande 
parten.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 70
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 i enlighet med 
unionslagstiftningen gällande 
tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser, bör personer 
med funktionsnedsättning kunna använda 
betrodda tjänster, elektroniska 
identifieringstjänster och 
slutanvändarprodukter som används vid 
tillhandahållandet av dessa tjänster på 
samma villkor som andra konsumenter.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) En tillhandahållare av betrodda 
tjänster verkar i en särskilt känslig miljö 
där många andra parter är beroende av 
deras tjänsters integritet. Särskilt deras 
kunder förutsätter att de alltid går att lita 
på. Därför är det viktigt att undvika 
intressekonflikter. I enlighet med god 
förvaltning inom ramen för elektroniska 
signaturer och elektronisk identifiering 
bör tillhandahållare av betrodda tjänster 
generellt inte styras eller ägas av företag 
som tillhandahåller tjänster som kräver 
dessas betrodda tjänster. Tillsynen ska 
skötas av ett behörigt tillsynsorgan.

Or. en

Motivering

Att skilja mellan funktionen hos en tillhandahållare av betrodda tjänster och en 
tillhandahållare av tjänster som kräver betrodda tjänster gör att risken för att ett enskilt 
intresse ska påverka tillhandahållaren av den betrodda tjänsten blir mindre. Detta är en 
viktig princip i skapandet av lämpliga förtroendekedjor på marknaden för elektroniska 
signaturer.

Ändringsförslag 72
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Tillsynsorgan bör samarbeta och 
utbyta information med 
dataskyddsmyndigheter för att säkerställa 

(25) Tillhandahållare av betrodda tjänster 
och de nationella organ som är ansvariga 
för ackreditering eller tillsyn ska 
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att tjänstetillhandahållare genomför 
dataskyddslagstiftningen på ett korrekt sätt. 
Informationsutbytet bör särskilt gälla 
säkerhetstillbud och 
personuppgiftsöverträdelser.

säkerställa att tillhandahållare av 
certifikattjänster och nationella organ 
med ansvar för ackreditering eller 
övervakning uppfyller kraven i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter.
Medlemsstaterna ska också se till att 
tillhandahållare av betrodda tjänster och 
de nationella organ som är ansvariga för 
ackreditering eller tillsyn samarbetar och 
utbyter information med 
dataskyddsmyndigheter för att säkerställa 
att tjänstetillhandahållare genomför 
dataskyddslagstiftningen på ett korrekt sätt 
Informationsutbytet bör särskilt gälla 
säkerhetstillbud och 
personuppgiftsöverträdelser, där tillämplig 
lagstiftning föreskriver det.

Or. en

Ändringsförslag 73
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För att säkerställa en jämförbar 
säkerhetsnivå i fråga om kvalificerade
betrodda tjänster bör alla medlemsstater 
införa gemensamma grundläggande 
tillsynskrav. För att underlätta en enhetlig 
tillämpning av dessa krav i hela unionen 
bör medlemsstaterna införa jämförbara 
förfaranden och utbyta information om sin 
tillsynsverksamhet och bästa praxis på 
området.

(28) För att säkerställa en jämförbar 
säkerhetsnivå i fråga om betrodda tjänster 
bör alla medlemsstater införa gemensamma 
grundläggande tillsynskrav. För att 
underlätta en enhetlig tillämpning av dessa 
krav i hela unionen bör medlemsstaterna 
införa jämförbara förfaranden och utbyta 
information om sin tillsynsverksamhet och 
bästa praxis på området.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Pilar del Castillo Vera

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 i enlighet med 
direktiv 95/46/EG och bedömningar av 
säkerhetsrisker anmäls så att berörda parter 
kan förses med tillräcklig information i 
händelse av en säkerhetsöverträdelse eller 
en integritetsförlust.

Or. en

Ändringsförslag 75
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att kommissionen och 
medlemsstaterna ska kunna bedöma 
effekterna av denna förordning bör 
tillsynsorganen vara skyldiga att överlämna 
statistik om marknaden för och 
användningen av kvalificerade betrodda 
tjänster.

(31) För att kommissionen och 
medlemsstaterna ska kunna bedöma 
effekterna av denna förordning bör 
tillsynsorganen vara skyldiga att överlämna 
statistik om marknaden för och 
användningen av betrodda tjänster.

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 76
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att kvalificerade
betrodda tjänster är hållbara och varaktiga 
samt för att öka användarnas förtroende för 
kontinuiteten i dessa tjänster, bör 
tillsynsorganen se till att uppgifterna hos 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster bevaras och förblir tillgängliga 
under en lämplig tidsperiod även i de fall 
en sådan tillhandahållare upphör att 
existera.

(33) För att säkerställa att betrodda tjänster 
som tydligt riktar sig till allmänheten är 
hållbara och varaktiga samt för att öka 
användarnas förtroende för kontinuiteten i 
dessa tjänster, bör tillsynsorganen se till att 
uppgifterna hos dessa tillhandahållare av 
betrodda tjänster bevaras och förblir 
tillgängliga under en lämplig tidsperiod 
även i de fall en sådan tillhandahållare 
upphör att existera.

Or. en

Motivering

Detta gör tillsynsorganen ansvariga för kontinuiteten hos enbart de tillhandahållare av 
betrodda tjänster som har tillhandahållit en tjänst till en medlemsstat för en allmän funktion. 
Det saknar hänvisningar till de kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster som avses 
i skälen 22, 28 och 31.

Ändringsförslag 77
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att säkerställa att kvalificerade 
betrodda tjänster är hållbara och varaktiga 
samt för att öka användarnas förtroende för 
kontinuiteten i dessa tjänster, bör 
tillsynsorganen se till att uppgifterna hos
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster bevaras och förblir tillgängliga 
under en lämplig tidsperiod även i de fall 
en sådan tillhandahållare upphör att 
existera.

(33) För att säkerställa att kvalificerade 
betrodda tjänster är hållbara och varaktiga 
samt för att öka användarnas förtroende för 
kontinuiteten i dessa tjänster, bör 
tillsynsorganen se till att uppgifterna som 
samlats in av kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster bevaras och förblir 
tillgängliga under en lämplig tidsperiod 
även i de fall en sådan tillhandahållare 
upphör att existera.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Amelia Andersdotter

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 tillsynen av 
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.

Or. en

Ändringsförslag 79
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ansvarar för att uppfylla de krav som anges 
i denna förordning för tillhandahållande av 
betrodda tjänster och särskilt för 
kvalificerade betrodda tjänster. 
Tillsynsorgan ansvarar för tillsynen av 
huruvida tillhandahållarna av betrodda 
tjänster uppfyller dessa krav.

(35) Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ansvarar för att uppfylla de krav som anges 
i denna förordning för tillhandahållande av 
betrodda tjänster och särskilt för betrodda 
tjänster. Tillsynsorgan ansvarar för 
tillsynen av huruvida tillhandahållarna av 
betrodda tjänster uppfyller dessa krav.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att tillsynsmyndigheter inte bara kontrollerar hur eller om en tillhandahållare 
av betrodda tjänster uppfyller kraven, utan också att de får verktyg för att genomföra 
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strängare åtgärder om det visar sig att tillhandahållaren av betrodda tjänster faktiskt inte 
uppfyller kraven.

Ändringsförslag 80
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att få till stånd en effektiv 
initieringsprocess, som bör leda till att 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster och de kvalificerade betrodda 
tjänster de tillhandahåller införs i 
förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer, bör man uppmuntra 
inledande kontakter mellan potentiella 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster och behöriga tillsynsorgan, i syfte 
att underlätta den omsorgsfulla granskning 
som ska leda fram till tillhandahållandet av 
kvalificerade betrodda tjänster.

(36) För att få till stånd en effektiv 
initieringsprocess, som bör leda till att 
tillhandahållare av betrodda tjänster och de 
betrodda tjänster de tillhandahåller införs i 
förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer, bör man uppmuntra 
inledande kontakter mellan potentiella 
tillhandahållare av betrodda tjänster och 
behöriga tillsynsorgan, i syfte att underlätta 
den omsorgsfulla granskning som ska leda 
fram till tillhandahållandet av betrodda 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 81
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer kan vara viktiga för att 
hjälpa till att bygga upp förtroendet bland 
aktörer på marknaden, eftersom de visar 
att tjänstetillhandahållaren vid tidpunkten 
för tillsynen hade status som kvalificerad. 
Å andra sidan är sådana förteckningar 
inte obligatoriska, eftersom huruvida en 
aktör ges status som kvalificerad och får 

utgår
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tillhandahålla kvalificerade betrodda 
tjänster endast är avhängigt att kraven i 
denna förordning respekteras.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslagen till skälen 22, 28, 31, 33, 34 och 35. Notera att man kan ställa krav på 
kvalificering för tillhandahållandet av tjänster utan att nödvändigtvis ställa krav på 
kvalificering för själva tillhandahållaren av betrodda tjänster.

Ändringsförslag 82
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Så snart en kvalificerad betrodd tjänst 
har anmälts får den inte avvisas för 
utförande av ett administrativt förfarande 
eller formalitet av det berörda offentliga 
organet av det skälet att den inte ingår i den 
betrodda förteckning som upprättats av 
medlemsstaterna. För detta syfte avses med 
offentligt organ en offentlig myndighet 
eller annan enhet som tillhandahåller 
e-förvaltningstjänster som 
skattedeklaration via internet, begäran om 
personbevis, deltagande i elektroniska 
offentliga upphandlingar etc.

(38) Så snart en betrodd tjänst har anmälts 
får den inte avvisas för utförande av ett 
administrativt förfarande eller formalitet av 
det berörda offentliga organet av det skälet 
att den inte ingår i den betrodda 
förteckning som upprättats av 
medlemsstaterna. För detta syfte avses med 
offentligt organ en offentlig myndighet 
eller annan enhet som tillhandahåller 
e-förvaltningstjänster.

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22. Dessutom förhåller det sig så att man antingen har en förteckning 
över e-förvaltningstjänster som täcks eller inte. Den öppna förteckningen är under dessa 
omständigheter olämplig och skulle kunna upprättas i efterhand.

Ändringsförslag 83
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Kommissionen ska inom tre år efter 
ikraftträdandet av denna förordning ta 
fram ett förslag till en europeisk 
förtroendemärkning för tillhandahållare 
av betrodda tjänster som kan hjälpa 
konsumenter att bedöma de olika 
säkerhetsnivåerna hos tillhandahållarna 
av betrodda tjänster på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 84
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det bör vara möjligt för undertecknare 
att anförtro anordningar för skapande av 
kvalificerade elektroniska signaturer till en 
tredje part, förutsatt att lämpliga 
mekanismer och förfaranden tillämpas för 
att se till att undertecknaren har 
användningen av sina uppgifter för 
skapande av elektroniska signaturer 
uteslutande under sin egen kontroll och att 
kraven för kvalificerade elektroniska 
signaturer uppfylls genom anordningens 
användning.

(40) Det bör vara möjligt för undertecknare 
att anförtro anordningar för skapande av 
elektroniska signaturer till en tredje part, 
förutsatt att lämpliga mekanismer och 
förfaranden tillämpas för att se till att 
undertecknaren har användningen av sina 
uppgifter för skapande av elektroniska 
signaturer uteslutande under sin egen 
kontroll och att kraven för kvalificerade 
elektroniska signaturer uppfylls genom 
anordningens användning.

Or. en

Ändringsförslag 85
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att kunna garantera rättssäkerheten 
avseende en signaturs giltighet är det 
nödvändigt att i närmare detalj ange vilka 
komponenter i en kvalificerad elektronisk 
signatur som måste bedömas av den 
beroende part som utför valideringen. 
Genom att fastställa krav på kvalificerade
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
kan tillhandahålla en kvalificerad
valideringstjänst till beroende parter som 
inte själva vill eller kan utföra valideringen 
av kvalificerade elektroniska signaturer 
bör dessutom den privata eller den 
offentliga sektorn stimuleras att investera i 
sådana tjänster. Sammantaget bör dessa 
krav göra kvalificerad validering av 
elektroniska signaturer enkelt och bekvämt 
för alla parter på unionsnivå.

(41) För att kunna garantera rättssäkerheten 
avseende en signaturs giltighet är det 
nödvändigt att i närmare detalj ange vilka 
komponenter i en elektronisk signatur som 
måste bedömas av den beroende part som 
utför valideringen. Genom att fastställa 
krav på tillhandahållare av betrodda 
tjänster som kan tillhandahålla en 
valideringstjänst till beroende parter som 
inte själva vill eller kan utföra valideringen 
av elektroniska signaturer bör dessutom 
den privata eller den offentliga sektorn 
stimuleras att investera i sådana tjänster. 
Sammantaget bör dessa krav göra 
validering av elektroniska signaturer enkelt 
och bekvämt för alla parter på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 86
Amelia Andersdotter

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.

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.
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Ändringsförslag 87
Amelia Andersdotter

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.

utgår

Or. en

Motivering

Det verkar som att Europeiska kommissionen har lagt till elektroniska sigill till denna 
förordning för att rättsligt skapa ett slags autentisering för juridiska personer, vilken inte 
existerar. Frågan är om en teknisk lösning redan finns som kan utvecklas på egen hand, och 
om en rättslig specifikation av dess tekniska krav är nödvändig som det ser ut just nu. Tydliga 
ansvarsregler för alla parter i kedjan för skapande av sigill är mer användbara.

Ändringsförslag 88
Paul Rübig

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 och/eller 
märkningar bör utgöra bevis för att ett 
elektroniskt dokument har utfärdats av en 
juridisk person och med säkerhet garantera 
dokumentets integritet.

Or. en

Motivering

Ett tillägg av termen märkning till termen sigill rekommenderas starkt. Termen sigill har 
redan en fast konnotation i många av medlemsstaternas lagar där den används i lagstiftning. 
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Ett införande av termen för privata dokument skulle vålla stor förvirring bland jurister.

Ändringsförslag 89
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Genom denna förordning bör 
långsiktigt bevarande av uppgifter 
säkerställas, dvs. den rättsliga giltigheten 
hos elektroniska signaturer och 
elektroniska sigill över längre 
tidsperioder, i syfte att garantera att de 
kan valideras oavsett kommande tekniska 
förändringar.

utgår

Or. en

Motivering

För att lyckas med detta tekniskt bör man använda öppna standarder som är tillgängliga för 
alla och som respekterar principerna om kompatibilitet bakåt och interoperabilitet. Vi har 
helt enkelt inte kommit så långt som lagstiftare och måste vänta på att industrin gör något. 
Detta är inte avsiktligt, så vi behöver kanske inte vänta så länge.

Ändringsförslag 90
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Eftersom behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna för närvarande 
använder olika avancerade elektroniska 
signaturer av olika format för att 
underteckna sina dokument elektroniskt 
är det nödvändigt att se till att åtminstone 
ett visst antal format av avancerade 
elektroniska signaturer kan stödjas 
tekniskt av medlemsstaterna när de 

utgår
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erhåller dokument som undertecknats 
elektroniskt. På samma sätt skulle det när 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
använder avancerade elektroniska sigill 
vara nödvändigt att se till att de stödjer 
åtminstone ett visst antal format av 
avancerade elektroniska sigill.

Or. en

Motivering

Detta förslag syftar till att göra den teknik som används för signaturer och sigill opererbar i 
olika medlemsstater. Det lämnar också frågan om hur många sigill- och signaturformat som 
bör tas med i förteckningen över behöriga myndigheter öppen.

Ändringsförslag 91
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Elektroniska sigill kan användas för 
att autentisera ett dokument som utfärdats 
av en juridisk person men även för att 
autentisera en juridisk persons digitala 
tillgångar, t.ex. programvarukoder och 
servrar.

utgår

Or. en

Motivering

Skillnaden mellan sigill och signaturer bör inte vara för stor. Industrin utvecklar ofta dessa 
mekanismer när de behövs, inom en lämplig ram.

Ändringsförslag 92
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 49
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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; 
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.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att ta med detaljerade tekniska aspekter i denna förordning, och det är 
inte nödvändigt att uppnå det som är politiskt försvarbart att uppnå i artiklarna 3–7. 
Lämpliga marknadsmekanismer för öppenhet och funktionsuppdelning när det gäller 
marknaden för tillhandahållare av betrodda tjänster hanteras inte heller bäst utanför 
artiklarna 15 och 16 och skälen. Standardiseringsmekanismer bör följa det normala 
förfarande för standarder inom offentlig upphandling som redan tillämpas på europeisk nivå.

Ändringsförslag 93
Pilar del Castillo Vera



PE510.784v01-00 30/170 AM\936276SV.doc

SV

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör
genomförandebefogenheter tilldelas 
kommissionen, särskilt för att ange 
referensnummer till standarder vilkas 
användning skulle förutsätta en 
överensstämmelse med vissa krav i denna 
förordning eller i delegerade akter. 
Befogenheterna bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(51) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av denna förordning bör 
genomförandebefogenheter tilldelas 
kommissionen, särskilt för att ange 
referensnummer till standarder vilkas 
användning skulle förutsätta en 
överensstämmelse med vissa krav i denna 
förordning eller i delegerade akter. Denna 
befogenhet bör utövas efter öppet samråd 
med berörda intressenter, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 94
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) För att garantera rättssäkerheten för 
marknadsoperatörer som redan använder 
kvalificerade certifikat som utfärdas i 
enlighet med direktiv 1999/93/EG är det 
nödvändigt att medge tillräckligt med tid 
för en övergångsperiod. Det är också 
nödvändigt att göra det möjligt för 
kommissionen att anta genomförandeakter 
och delegerade akter före det datumet.

(53) För att garantera rättssäkerheten för 
marknadsoperatörer som redan använder 
certifikat som utfärdas i enlighet med 
direktiv 1999/93/EG är det nödvändigt att 
medge tillräckligt med tid för en 
övergångsperiod. Det är också nödvändigt 
att göra det möjligt för kommissionen att 
anta genomförandeakter och delegerade 
akter före det datumet.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 
viss elektronisk autentisering eller
identifiering och elektroniska betrodda 
tjänster för elektroniska transaktioner i 
syfte att säkerställa en väl fungerande inre 
marknad.

Or. en

Ändringsförslag 96
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 
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.

Or. en

Motivering

”Elektroniska” är överflödigt.

Ändringsförslag 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förordningen fastställs de villkor under 
vilka medlemsstaterna ska erkänna och 
godta medel för elektronisk identifiering av
fysiska och juridiska personer som 
omfattas av ett anmält system för 
elektronisk identifiering från en annan 
medlemsstat.

2. I förordningen fastställs de villkor under 
vilka medlemsstaterna ska erkänna och 
godta medel för elektronisk autentisering 
eller identifiering för fysiska och juridiska 
personer som omfattas av ett anmält 
system för elektronisk autentisering eller 
identifiering från en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 98
Amelia Andersdotter

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 vissa elektroniska signaturer, berörda 
betrodda tjänster och autentisering av
vissa delar av nätverkstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 99
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

sigill, elektronisk tidsmärkning, 
elektroniska dokument och elektroniska 
leveranstjänster.

Or. en

Motivering

När det gäller webbplatser finns det redan industristandarder som är allmänt accepterade 
och erkända av konsumenterna. Mervärdet hos kvalificerade certifikat för webbplatser kan 
därför ifrågasättas. Dessutom är internet av naturen globalt och användare skulle mötas av 
webbplatser som faller under europeisk lagstiftning och webbplatser som inte gör det, vilket 
skulle kunna leda till förvirring och osäkerhet, inte minst eftersom ”icke-kvalificerade” 
webbplatser inte per definition är mindre säkra.

Ändringsförslag 100
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

Det bör förtydligas att även icke-kvalificerade tjänster kan cirkulera fritt.

Ändringsförslag 101
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

identifiering som är erkänd eller utfärdad 
av medlemsstaterna, eller för deras 
räkning, och tillhandahållare av betrodda 
tjänster inom unionen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 102
Pilar del Castillo Vera

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, 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. en

Ändringsförslag 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 

1. Denna förordning gäller elektronisk 
autentisering och identifiering som 
tillhandahålls av medlemsstaterna, 
alternativt för deras räkning eller på deras 
ansvar, och berörda tillhandahållare av 



AM\936276SV.doc 35/170 PE510.784v01-00

SV

unionen. betrodda tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 104
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 syften inom en stängd grupp. 
Tredje parter som vill bestrida en sådan 
betrodd tjänsts validitet kan inte göra det 
enbart på grund av att den betrodda 
tjänsten inte uppfyllde kraven i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga formuleringen var otydlig och skulle kunna betyda att det finns ett 
civilrättsligt val att gå utanför förordningen. Det bör i stället förtydligas att dessa tjänster 
inte erbjuds allmänheten och att parterna är begränsade och utvalda.

Ändringsförslag 105
Pilar del Castillo Vera

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 ska gälla både 
kvalificerade och icke-kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster inom 
unionen. Den gäller inte tillhandahållande 
av elektroniska betrodda tjänster som 
grundar sig på frivilliga civilrättsliga avtal 
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som inte är relaterade till allmännyttiga 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 106
Sajjad Karim

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.

utgår

Or. en

Motivering

Formuleringen ”frivilliga avtal” skapar förvirring eftersom det är ett koncept som i många 
medlemsstater inte existerar i juridisk mening. Förordningens omfattning bör vara så stor 
som möjligt och denna text skulle kunna inkludera ett kryphål som gör att alla kontrakt skulle 
kunna definieras som ”frivilliga avtal” av de inblandade parterna. Ändringsförslaget 
överensstämmer med texten i det befintliga direktivet om elektroniska signaturer 
(1999/93/EG).

Ändringsförslag 107
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar deras nationella 
suveränitet ska medlemsstaterna se till att 
de formkrav som föreskrivs genom 
nationell eller europeisk lagstiftning inte 
äventyrar elektroniska betrodda tjänsters 
rättsliga giltighet under offentligrättsliga 
och civilrättsliga krav.
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Or. en

Ändringsförslag 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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 för 
elektronisk autentisering inom vilken
identifieringsuppgifter i elektronisk form 
som otvetydigt företräder en fysisk eller 
juridisk person används där

a) identifieringsuppgifterna endast kan 
användas av den beroende parten för att 
identifiera personen om särskilda villkor 
är uppfyllda (villkorlig elektronisk 
identifiering), eller
b) identifieringsuppgifterna kan användas 
av den beroende parten för identifiering 
av personen (ovillkorlig elektronisk 
identifiering).

Or. en

Ändringsförslag 109
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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 
otvetydigt eller i tillräckligt hög 
utsträckning för det särskilda syftet.

Or. en
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Motivering

Principen om uppgiftsbegränsning bör därför tas med i detta förslag. Vissa tjänster kräver 
otvetydig identifiering medan andra inte kräver alla uppgifter. Ett praktiskt exempel skulle 
vara en enkel identifiering av en persons ålder för vilken andra uppgifter inte behövs.

Ändringsförslag 110
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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 identifieringsuppgifter i 
elektronisk form som otvetydigt företräder 
en fysisk eller juridisk person används.

Or. fr

Ändringsförslag 111
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) transaktion: en session eller ett 
kontakttillfälle mellan personen och en 
beroende part.

Or. en

Motivering

Definitionen av transaktion är nödvändig för de definitioner som följer. Begränsningen till en 
session utestänger till exempel långa avtal med många kontakter mellan parterna. Det senare 
räknas som en relation och täcks av den kontextspecifika elektroniska autentiseringen nedan. 
En session hänvisar snarare till en särskild uppgift, till exempel en person som besöker en 
särskild webbplats.
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Ändringsförslag 112
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) oförenlig elektronisk autentisering: en 
process där uppgifter används i 
elektronisk form för uppgifter om en 
fysisk eller juridisk person där de 
tillhandahållna uppgifterna och den 
tillgängliga informationen inte tillåter att 
transaktionen kopplas till en person eller 
en annan transaktion.

Or. en

Motivering

I många fall är det onödigt att göra kopplingen till en person och dessutom ur 
uppgiftsskydds- och uppgiftsminimeringsperspektiv inte önskvärt och kanske till och med inte 
förenligt med artikel 6.1 b och c i direktiv 95/46/EG. En tjänst på internet kan kanske behöva 
veta att en kund är över 18 år, men inte dennes namn, adress eller exakta ålder, för att 
säkerställa att kunden har rätt att få tillgång till en särskild tjänst eller att få köpa en viss 
vara. I dessa fall är ett anonymt bevis för att de nödvändiga personuppgifterna stämmer 
tillräckligt, vilket gör det möjligt för kunden att förbli anonym.

Ändringsförslag 113
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c) kontextspecifik elektronisk 
autentisering: en process genom vilken 
uppgifter används i elektronisk form för 
personuppgifter hos en fysisk eller 
juridisk person där de tillhandahållna 
uppgifterna tillåter verifiering av att 
samma person har autentiserats 
elektroniskt i samma kontext under en 
tidigare transaktion. 
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Or. en

Motivering

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for a 
secure re-recognition should be used.Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Ändringsförslag 114
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) medel för elektronisk identifiering: en 
materiell eller immateriell enhet som 
innehåller de uppgifter som avses i punkt 1 
i denna artikel och som används för att få 
åtkomst till de nättjänster som avses i 
artikel 5.

2) medel för elektronisk autentisering: en 
materiell eller immateriell enhet som 
innehåller de uppgifter som avses i punkt 1 
i denna artikel och som används för att få 
åtkomst till de nättjänster som avses i 
artikel 5.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Detta är en uppföljningsändring som följer av införandet av konceptet med autentisering som 
en mer generell process för identifiering.

Ändringsförslag 115
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) system för elektronisk identifiering: ett 
system för elektronisk identifiering genom 
vilket medel för elektronisk identifiering
utfärdas till personer enligt punkt 1 i denna 
artikel.

3) system för elektronisk autentisering: ett 
system för elektronisk autentisering
genom vilket medel för elektronisk 
autentisering utfärdas till personer enligt 
punkt 1 i denna artikel.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Detta är en uppföljningsändring som följer av införandet av konceptet med autentisering som 
en mer generell process för identifiering.

Ändringsförslag 116
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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) elektronisk validering: en elektronisk 
process som gör det möjligt att validera 
den elektroniska autentiseringen av en 
fysisk eller juridisk person, eller en 
elektronisk uppgifts ursprung och 
integritet.

Or. en

Motivering

Att behålla den fastställda terminologin inom forskning och litteratur för att skilja mellan 
elektronisk autentisering och identifiering (se artikel 3.1 a, b och c ) framför processen för 
verifiering av giltigheten hos tillhandahållna uppgifter kräver en alternativ terminologi som 
skiljer sig från autentisering. Elektronisk validering har valts i enlighet med den befintliga 
definitionen i artikel 6.1 d.
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Ändringsförslag 117
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a) personidentifieringsuppgifter: den 
uppsättning uppgifter genom vilka en 
enskild fysisk person kan bestämmas, till 
exempel kombinationen av namn och 
adress eller namn och födelsedatum eller 
annan information som kan leda till detta, 
till exempel passnummer eller 
personnummer.

Or. en

Motivering

Denna definition beskriver identifieringsuppgifter på ett funktionellt sätt. En förteckning över 
uppgifter har medvetet utelämnats eftersom medlemsstaterna kan anse att olika uppgifter bör 
vara obligatoriska för en tydlig och otvetydig identifiering.

Ändringsförslag 118
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b) utfärdare: den enhet som svarar för 
giltigheten hos en eller flera uppgifter om 
en person, genom att utfärda ett system 
för elektronisk identifiering till 
innehavaren.

Or. en

Motivering

Nödvändig definition för att direkt tillhandahålla kraven för uppgiftsskydd till utfärdarna, se 



AM\936276SV.doc 43/170 PE510.784v01-00

SV

artikel 4a nedan.

Ändringsförslag 119
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c) valideringstjänst: den enhet som 
ansvarar för möjligheten till autentisering 
från en anmälande medlemsstat i enlighet 
med artikel 6.1 d.

Or. en

Motivering

Nödvändig definition för att nämna valideringstjänster tillsammans med kraven för 
uppgiftsskydd, se artikel 4a nedan.

Ändringsförslag 120
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4d) innehavare: en fysisk eller juridisk 
person till vilken ett elektroniskt system 
för autentisering har tillhandahållits.

Or. en

Motivering

Definition saknades.

Ändringsförslag 121
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4e) beroende part: en fysisk eller juridisk 
person med hjälp av vilken innehavaren 
av ett system för elektronisk autentisering 
verifierar uppgifterna.

Or. en

Motivering

I förslaget nämns redan beroende parter i artikel 1d utan en ordentlig definition.

Ändringsförslag 122
Lambert van Nistelrooij

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, och

(c) Det ska inte vara möjligt för 
undertecknaren att missförstå 
signeringsförfarandet och att omedvetet 
exponera sin signering för en tredje part,
och

Or. en

Ändringsförslag 123
Jean-Pierre Audy

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 

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

Or. fr

Motivering

Strykningen av frasen ”under uteslutande sin egen kontroll” framstår som nödvändig för att 
ge flexibilitet åt bestämmelsen genom att tillåta att undertecknaren överlåter undertecknandet 
åt ett behörigt ombud.

Ändringsförslag 124
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8) kvalificerad elektronisk signatur: en 
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.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 125
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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 

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

Or. fr

Motivering

Enbart redaktionell ändring.

Ändringsförslag 126
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 127
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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, 

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

elektroniska tidsmärkningar, elektroniska 
dokument, elektroniska leveranstjänster 
eller elektroniska certifikat, inklusive 
certifikat för elektroniska signaturer och 
för elektroniska sigill.

Or. en

Motivering

Autentisering av webbplatser bör inte omfattas av denna förordning. Dessutom bör inte 
förteckningen ackumuleras.

Ändringsförslag 128
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 129
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14) tillhandahållare av betrodda tjänster: en 14) tillhandahållare av betrodda tjänster: en 
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fysisk eller en juridisk person som 
tillhandahåller en eller flera betrodda 
tjänster.

fysisk eller en juridisk person som 
tillhandahåller en eller flera betrodda 
tjänster enligt definitionen i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Tar bort tvetydigheten gällande betrodda tjänster inom bland annat den finansiella sektorn.

Ändringsförslag 130
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15) kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster: en tillhandahållare av 
betrodda tjänster som uppfyller kraven i 
denna förordning.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 131
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18) kvalificerad anordning för skapande 
av elektroniska signaturer: en anordning 
för skapande av elektroniska signaturer 

utgår



AM\936276SV.doc 49/170 PE510.784v01-00

SV

som uppfyller kraven i bilaga II.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 132
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21) avancerat elektroniskt sigill: ett 
elektroniskt sigill som uppfyller följande 
krav:

utgår

(a) Det ska vara knutet uteslutande till 
skaparen av sigillet.
(b) Skaparen av sigillet ska kunna 
identifieras genom det.
(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.
(d) Det ska vara kopplat till de uppgifter 
det avser på ett sådant sätt att alla 
efterföljande ändringar av uppgifterna 
kan upptäckas.

Or. en

Motivering

Det verkar som att Europeiska kommissionen har lagt till elektroniska sigill till denna 
förordning för att rättsligt skapa ett slags autentisering för juridiska personer, vilken inte 
existerar. Frågan är om en teknisk lösning redan finns som kan utvecklas på egen hand, och 
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om en rättslig specifikation av dess tekniska krav är nödvändig som det ser ut just nu.

Ändringsförslag 133
Amelia Andersdotter

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.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 134
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24) kvalificerat certifikat för elektroniska 
sigill: ett intyg som används till stöd för 
ett elektroniskt sigill, utfärdas av en 
kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster och uppfyller de krav som 
fastställs i bilaga III.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)
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Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 135
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26) kvalificerad elektronisk tidsmärkning: 
en elektronisk tidsmärkning som uppfyller 
de krav som fastställs i artikel 33.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 136
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29) kvalificerad elektronisk 
leveranstjänst: en elektronisk 
leveranstjänst som uppfyller de krav som 
fastställs i artikel 36.

utgår

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 137
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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

Motivering

Mervärdet hos kvalificerad autentisering för webbplatser kan ifrågasättas.

Ändringsförslag 138
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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

(Denna ändring berör hela texten. Om 
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ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Se ändringen i skäl 22.

Ändringsförslag 139
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 3 – 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.

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.

Or. ro

Ändringsförslag 140
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Databehandling och dataskydd

1. De som tillhandahåller, utfärdar och 
godkänner betrodda tjänster, beroende 
parter och tillsynsorgan ska se till att 
personuppgifter behandlas på ett rättvist 
och lagligt sätt i enlighet med 
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direktiv 95/46/EG.
2. De som tillhandahåller och utfärdar 
betrodda tjänster och valideringstjänster 
ska behandla personuppgifter i enlighet 
med direktiv 95/46/EG. Sådan behandling 
ska begränsas till de minimiuppgifter som 
krävs för att utfärda och bibehålla ett 
elektroniskt ID eller ett certifikat, 
godkänna en elektronisk autentisering 
eller för att tillhandahålla en betrodd 
tjänst.
3. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska garantera konfidentialiteten och 
integriteten hos uppgifter som gäller en 
person till vilken e-ID:t utfärdats eller den 
betrodda tjänsten tillhandahålls.
4. Utan att det påverkar den juridiska 
effekten av pseudonymer enligt nationell 
lagstiftning ska medlemsstater inte hindra 
utfärdare från att i det elektroniska 
systemet för autentisering ange en 
pseudonym i stället för eller som tillägg 
till namnet eller hindra tillhandahållare 
av betrodda tjänster att ange en 
pseudonym i certifikat som kräver 
elektronisk signatur i stället för 
undertecknarens namn.
5. Valideringstjänster ska inte samla in 
eller hålla kvar uppgifter längre än vad 
valideringsprocessen kräver. 
Valideringstjänster ska inte profilera 
undertecknare, beroende parter eller 
andra kunder. Man får föra in uppgifter i 
en loggbok i syfte att upptäcka 
bedrägerier, men inte längre än 90 dagar.

Or. en

Motivering

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
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unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Ändringsförslag 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Ömsesidigt erkännande och godtagande Ömsesidigt erkännande

Or. en

Ändringsförslag 142
Amelia Andersdotter

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.

1. När det enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa förfaranden krävs en 
elektronisk autentisering där medel för 
elektronisk autentisering används för att få 
åtkomst till en tjänst på internet, ska ett 
anmält elektroniskt medel för elektronisk 
autentisering med samma eller högre 
säkerhetsnivå som utfärdats i en annan 
medlemsstat erkännas i enlighet med 
nationell lagstiftning eller administrativa 
förfaranden för åtkomst till en tjänst inom 
samma sektor på internet. Dessutom ska 
alla medel för elektronisk autentisering 
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 
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och godtas för åtkomst till denna tjänst.

2. En medlemsstat kan begränsa 
erkännandet och godtagandet av anmälda 
elektroniska medel för autentisering till 
en särskild sektor.
3. En medlemsstat kan dra in 
erkännandet och godkännandet av 
elektroniska system för autentisering om 
säkerheten äventyras, inbegripet 
utfärdandet av certifikat till bedragare 
eller tekniska svagheter i systemet.

Or. en

Motivering

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the 
ISO/IEC 29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence 
agency and fake credentials are issued then member states must have the unconditional right 
to blacklist its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service 
provider’s other customers – as in the Diginotar case.

Ändringsförslag 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

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 
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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.

internet i en medlemsstat eller inom en 
EU-institution, ska medlen för elektronisk 
identifiering som utfärdats i en annan 
medlemsstat eller av en EU-institution och 
som omfattas av ett system som ingår i den 
förteckning som offentliggjorts av 
kommissionen i enlighet med artikel 7 
erkännas i den första medlemsstaten eller 
av EU-institutionen för åtkomst till 
tjänsten på internet inte senare än 
sex månader efter att förteckningen, 
inklusive det systemet, offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 144
Sajjad Karim

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 krävs en 
elektronisk identifiering där medel för 
elektronisk identifiering och autentisering 
används för att få åtkomst till en offentlig
tjänst på internet i en medlemsstat, ska 
medlet 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 i 
de första medlemsstaterna för åtkomst till 
tjänsten på internet, förutsatt att de 
systemen för elektronisk identifiering har 
en säkerhetsnivå som är lika hög eller 
högre än den nivå som krävs för att få 
tillgång till den tjänsten på internet i den 
första medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 145
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 
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 medel för elektronisk 
identifiering som har samma eller högre 
säkerhetsnivå och som utfärdats i en annan 
medlemsstat i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 7 erkännas för åtkomst 
till denna tjänst på internet 6 månader 
efter att förteckningen över anmälda 
system offentliggjorts av kommissionen.

Or. en

Motivering

Förtydligande och borttagande av ”godtagande” eftersom den juridiska skillnaden mellan 
godtagen och erkänd är otydlig och det är tveksamt om den är nödvändig. Dessutom bör 
medlemsstaterna ges en tidsram inom vilken de ska vidta nödvändiga åtgärder för att erkänna 
andra system för identifiering efter de har anmälts och offentliggjorts. Säkerhetsnivåerna bör 
vara samma eller högre för att undvika en kapplöpning mot botten.

Ändringsförslag 146
Pilar del Castillo Vera

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 

När det enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa förfaranden finns 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 
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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.

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 för samordning 
grundad på teknisk neutralitet 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. en

Ändringsförslag 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 gäller endast särskilda 
gränsöverskridande offentliga tjänster. 
För att närmare bestämma vilka dessa 
gränsöverskridande tjänster är ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
göra en förteckning. Denna 
genomförandeakt ska antas i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 148
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 gäller endast särskilda 
gränsöverskridande offentliga tjänster. 
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För att närmare bestämma vilka dessa 
gränsöverskridande tjänster är ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
göra en förteckning. Dessa 
genomförandeakter ska följa besluten i 
artikel 8 och antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får enligt nationell 
lagstiftning behålla och använda sina 
egna identifieringssystem för e-tjänster 
som inte finns med i förteckningen som 
avses i stycke 2.

Or. en

Ändringsförslag 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får frivilligt 
tillhandahålla elektroniska 
identifieringssystem till medborgare i en 
annan medlemsstat enligt nationell
lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkor för anmälan av system för 
elektronisk identifiering

Villkor för anmälan av system för 
elektronisk autentisering eller identifiering

Or. en

Ändringsförslag 152
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. System för elektronisk identifiering ska 
vara berättigade till anmälan enligt 
artikel 7 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:

1. System för elektronisk autentisering 
eller identifiering ska vara berättigade till 
anmälan enligt artikel 7 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 153
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. System för elektronisk identifiering ska 
vara berättigade till anmälan enligt 
artikel 7 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:

1. Ett system för elektronisk identifiering 
ska vara berättigade till anmälan enligt 
artikel 7 om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en
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Ändringsförslag 154
Jürgen Creutzmann

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 erkänt eller utfärdat av den 
anmälande medlemsstaten eller för dess 
räkning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 155
Sajjad Karim

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:

Or. en

Ändringsförslag 156
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

eller identifiering ska vara utfärdat av den 
anmälande medlemsstaten, alternativt för 
dess räkning eller på dess ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 157
Sajjad Karim

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:

i) av den anmälande medlemsstaten,
ii) för den anmälande medlemsstatens 
räkning, eller

iii) oberoende av den anmälande 
medlemsstaten och efter erkännande av 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 158
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Medel för elektronisk identifiering är 
enligt lag ett offentligt dokument och 
nationellt verktyg för identifiering i den 
anmälda medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 159
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

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 
under det systemet ska kunna användas för 
att få åtkomst till åtminstone en tjänst som 
tillhandahålls av offentliga organ som 
kräver elektronisk identifiering i den 
anmälande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 160
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

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 autentisering 
eller identifiering ska kunna användas för 
att få åtkomst till åtminstone offentliga 
tjänster som kräver elektronisk 
identifiering i den anmälande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 161
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Den elektroniska identifieringen 
uppfyller kraven i den modell för 
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interoperabilitet som avses i artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 162
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

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 en tillräckligt hög nivå för 
säkerhetsnivån för identifiering i fråga till 
den fysiska eller juridiska person som 
avses i artikel 3.1 vid tidpunkten för 
genomförandet av den elektroniska 
identifieringen under det systemet.

Or. en

Ändringsförslag 163
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

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 det finns ett system som slår fast att 
autentiseringsuppgifterna otvetydigt 
verifierar de önskade uppgifterna hos den 
fysiska eller juridiska person som avses i 
artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 164
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

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 
otvetydigt eller i tillräckligt hög grad för 
ändamålet.

Or. en

Motivering

Principen om uppgiftsbegränsning bör därför tas med i detta förslag. Vissa tjänster kräver 
otvetydig identifiering medan andra inte kräver alla uppgifter. Ett praktiskt exempel skulle 
vara en enkel identifiering av en persons ålder för vilken andra uppgifter inte behövs.

Ändringsförslag 165
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den part som genomför den 
elektroniska identifieringen under det 
systemet ska säkerställa att de 
personidentifieringsuppgifter som avses i 
led c hänför sig till en tillräckligt hög nivå 
för säkerhetsnivån i fråga till den 
elektroniska identifieringen vid tiden för 
genomförandet av den elektroniska 
identifieringen.

Or. en

Ändringsförslag 166
Amelia Andersdotter
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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 kostnadsfri 
autentiseringsmöjlighet är tillgänglig. Den 
anmälande medlemsstaten ska se till att 
autentiseringstjänster är tillgängliga på 
internet, grundat på öppna standarder för 
användning av beroende parter som kan 
validera de personliga autentiserings- eller 
identifieringsuppgifter som tas emot i 
elektronisk form. Medlemsstaterna ska
arbeta för att tillåta elektronisk 
autentisering. I detta syfte ska 
medlemsstaterna antingen tillhandahålla 
en autentiseringsmöjlighet på internet 
eller på annat sätt tillhandahålla alla 
nödvändiga specifikationer och 
genomföranden för anmälande parter för 
att verifiera en elektronisk autentisering 
eller en elektronisk identifiering med 
likvärdiga insatser.
Om en medlemsstat blir medveten om en 
överträdelse eller ett äventyrande av det 
anmälda systemet för identifiering eller 
autentiseringsmöjligheten ska den oavsett 
om det systemet eller den möjligheten 
finns under dess egna ansvar eller 
möjlighet eller under en annan 
medlemsstat, omedelbart anmäla 
säkerhetsbristen till kommissionen och 
alla andra medlemsstater i enlighet med 
artikel 7. Medlemsstaterna ska upphäva 
eller återkalla det anmälda systemet för 
identifiering, autentiseringsmöjligheten 
eller de berörda äventyrade delarna. Andra 
berörda parter ska informeras i enlighet 
med kraven i artikel 15.2.

Or. en

Motivering

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 



PE510.784v01-00 68/170 AM\936276SV.doc

SV

further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Ändringsförslag 167
Sajjad Karim

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 
kostnadsfritt så att alla beroende parter som 
är etablerade utanför medlemsstatens 
territorium kan validera de personliga 
identifieringsuppgifter som tas emot i 
elektronisk form. Denna autentisering ska 
hållas tillgänglig kostnadsfritt vid 
användning av en nättjänst som 
tillhandahålls av ett offentligt organ.
Medlemsstaterna får inte i onödan ålägga 
beroende parter som är etablerade utanför 
deras territorium och som vill utföra en 
sådan autentisering några särskilda 
tekniska krav.
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Or. en

Ändringsförslag 168
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, 
vid tillgång till offentliga tjänster,
kostnadsfritt så att alla beroende parter
utanför denna medlemsstats 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
oproportionerliga 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

Offentliga tjänster ska vara kostnadsfria, men det finns inget som hindrar att olika parter 
kommer överens om en avgift vid rent privata transaktioner. Rättesnöret för denna förordning 
bör vara interoperabilitet, men medlemsstaterna bör ändå få införa vissa tekniska krav när 
dessa är centrala för deras system, och särskilt när de har att göra med viktiga 
säkerhetsfrågor.



PE510.784v01-00 70/170 AM\936276SV.doc

SV

Ändringsförslag 169
Sajjad Karim

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den anmälande medlemsstaten ska 
se till att en autentiseringsmöjlighet är 
tillgänglig på internet, så att alla beroende 
parter som är etablerade utanför denna 
medlemsstats territorium kan validera de 
personliga identifieringsuppgifter som tas 
emot i elektronisk form. Denna 
autentisering ska hållas tillgänglig 
kostnadsfritt vid användning av en 
nättjänst som tillhandahålls av ett 
offentligt organ. Medlemsstaterna får inte 
i onödan ålägga beroende parter som vill 
utföra en sådan autentisering några 
särskilda tekniska krav.

Or. en

Ändringsförslag 170
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Från valideringstjänsternas sida 
måste man på innehavarens begäran 
tillhandahålla ett undertecknat eller 
förseglat egenskapsbevis som valts av 
innehavaren.
Vid anonym autentisering får det 
tillhandahållna beviset inte kunna 
kopplas till innehavaren eller till andra 
bevis eller personliga egenskaper som 
tillhandahållits.
Vid sammanhangsspecifik e-autentisering 
får koppling bara ske i det specifika 
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sammanhanget.

Or. en

Motivering

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the Eid solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Ändringsförslag 171
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) I den valideringstjänst som avses i led 
d följs principen om uppgiftsbegränsning, 
och uppgifter får bara samlas in eller 
lagras för utförandet av valideringen. I 
valideringstjänsten får man inte profilera 
undertecknare, beroende parter eller 
andra kunder.

Or. en

Ändringsförslag 172
Jürgen Creutzmann
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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 ska 
säkerställa följande:

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas ansvar bör behandlas separat. Se senare ändringsförslag.

Ändringsförslag 173
Amelia Andersdotter

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 uppgifter som tillhandahålls för 
e-autentiseringen innebär en otvetydig 
verifiering av egenskaperna för en enskild 
fysisk eller juridisk person, och

Or. en

Ändringsförslag 174
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
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Motivering

Identifieringen behöver inte alltid vara otvetydig. Se tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 175
András Gyürk

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De anmälande medlemsstaterna får 
bara anmäla ett system för elektronisk 
identifiering av tillhandahållare av 
certifieringstjänster etablerade i ett 
tredjeland om denna tillhandahållare 
uppfyller alla krav som avses i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 176
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater som anmäler ett system 
för elektronisk identifiering ska till 
kommissionen överlämna följande 
uppgifter samt utan onödigt dröjsmål 
meddela eventuella senare ändringar av 
dessa:

1. Medlemsstater som anmäler ett system 
för elektronisk autentisering eller
identifiering ska till kommissionen 
överlämna följande uppgifter samt utan 
onödigt dröjsmål meddela eventuella 
senare ändringar av dessa:

Or. en

Ändringsförslag 177
Sajjad Karim
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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, 
inklusive dess säkerhetsnivåer för 
identitet.

Or. en

Ändringsförslag 178
Jürgen Creutzmann

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 179
Amelia Andersdotter

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 autentisering eller
identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 180
Amelia Andersdotter



AM\936276SV.doc 75/170 PE510.784v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De myndigheter som ansvarar för det 
anmälda systemet för elektronisk 
identifiering.

(b) De myndigheter som ansvarar för det 
anmälda systemet för elektronisk
autentisering eller identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 181
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De myndigheter som ansvarar för det 
anmälda systemet för elektronisk 
identifiering.

(b) Den eller de myndigheter som ansvarar 
för det anmälda systemet för elektronisk 
identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 182
Sajjad Karim

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 eller de enheter
som hanterar verifieringen av
personidentifieringsuppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 183
Amelia Andersdotter
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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 hanterar 
registreringen av de relevanta 
egenskaperna.

Or. en

Ändringsförslag 184
Jürgen Creutzmann

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 enhet som hanterar 
registreringen av 
personidentifieringsuppgifterna.

Or. en

Motivering

En följdändring för att integrera principen om uppgiftsbegränsning. Även ett förtydligande, 
eftersom det är enheten snarare än den enskilda personen som framstår som relevant i det 
här sammanhanget.

Ändringsförslag 185
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En beskrivning av hur kraven i 
ramverket för interoperabilitet som avses i 
artikel 8 uppfylls.
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Or. en

Ändringsförslag 186
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 eventuella 
tekniska krav som åläggs beroende parter.

Or. en

Ändringsförslag 187
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten.

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten som avses i 
artikel 6.1 d.

Or. en

Ändringsförslag 188
Amelia Andersdotter

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 

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

Or. en

Ändringsförslag 189
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Verifierbara garantier för ett 
säkerhetsgranskningssystem för 
e-identifiering i enlighet med de krav som 
avses i artikel 16.1.

Or. en

Motivering

Detta ska säkerställa att alla anmälda system verkligen genomgår en oberoende granskning 
av en tredje part. Se också ändringsförslag för artiklarna 8.2 och 16.1.

Ändringsförslag 190
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 
om dessa i Europeiska unionens officiella 
tidning.

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

Or. en



AM\936276SV.doc 79/170 PE510.784v01-00

SV

Motivering

En webbplats skulle förmodligen vara mer användarvänlig.

Ändringsförslag 191
Sajjad Karim

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 i Europeiska unionens officiella 
tidning publicera ändringarna av den 
förteckning som avses i punkt 2 senast 
en månad efter det datum då anmälan 
togs emot.

Or. en

Ändringsförslag 192
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
1. Om det anmälda system för elektronisk 
identifiering som avses i artikel 7.1 eller 
den autentiseringsmöjlighet som avses i 
artikel 6.1 d utsätts för en överträdelse 
eller delvis äventyras på ett sätt som skulle 
påverka tillförlitligheten i detta system för 
gränsöverskridande transaktioner ska den 
anmälande medlemsstaten utan dröjsmål 
upphäva eller återkalla den 
gränsöverskridande delen av detta system 
för elektronisk identifiering eller denna 
autentiseringsmöjlighet eller de berörda 
äventyrade delarna och informera övriga 
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medlemsstater och kommissionen.
2. När överträdelsen eller äventyrandet 
som avses i punkt 1 har åtgärdats ska den 
anmälande medlemsstaten återupprätta 
autentiseringsmöjligheten och informera 
övriga medlemsstater och kommissionen 
utan onödigt dröjsmål.
3. Om överträdelsen eller äventyrandet 
som avses i punkt 1 inte har åtgärdats 
senast tre månader efter upphävandet 
eller återkallelsen ska den anmälande 
medlemsstaten anmäla indragningen av 
systemet för elektronisk identifiering till 
övriga medlemsstater och till 
kommissionen. Kommissionen ska utan 
onödigt dröjsmål i Europeiska unionens 
officiella tidning publicera de 
motsvarande ändringarna i den 
förteckning som avses i artikel 7.2.

Or. en

Ändringsförslag 193
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Skadeståndsansvar

1. Den anmälande medlemsstaten ska 
vara ansvarig för medel för elektronisk 
identifiering som utfärdats av den eller 
för dess räkning för all direkt skada som 
orsakats av bristande uppfyllelse av 
förpliktelser enligt artikel 6, om den inte 
kan visa att den inte har handlat 
vårdslöst.
2. Utställaren av ett medel för elektronisk 
identifiering som erkänts och anmälts av 
en medlemsstat i enlighet med den 
procedur som avses i artikel 7 ska vara 
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ansvarig för att säkerställa följande:
– i) att de personliga 
identifieringsuppgifterna otvetydigt kan 
kopplas till en viss person, och
– ii) autentiseringsmöjligheten
om den inte kan visa att den inte har 
handlat vårdslöst.

Or. en

Motivering

En så viktig fråga som ansvarsfrågan bör i likhet med betrodda tjänster regleras separat i 
förhållande till proceduren för anmälan där den inte passar in. I förslaget till artikel tas 
hänsyn till både offentliga och privata system för elektronisk identifiering.

Ändringsförslag 194
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
1. Den anmälande medlemsstaten ska 
vara ansvarig för all direkt skada som 
åsamkats alla fysiska och icke-fysiska 
personer genom underlåtenhet att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
artikel 6.1 c och d, om den inte kan visa 
att den inte har handlat vårdslöst.
2. Den part som utfärdar medlet för 
elektronisk identifiering ska vara ansvarig 
för all direkt skada som åsamkats alla 
fysiska och icke-fysiska personer genom 
underlåtenhet att i enlighet med 
tillämpningen av säkerhetsnivåerna för 
identitet i nationella system säkerställa 
i) att personliga identifieringsuppgifter 
kan kopplas på det sätt som avses i 
artikel 6.1 ca, och
ii) att den autentisering som avses i 
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artikel 6.1 d fungerar korrekt.
Detta om den inte kan visa att den 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 klargöra vad den medlemsstat/part som utfärdar e-identifieringen är 
ansvarig för. Denna ändring skulle innebära att den anmälande medlemsstat/part som 
utfärdar medlet för elektronisk identifiering är ansvarig om den inte kan visa att den inte har 
handlat vårdslöst. Detta är i linje med synsättet i artikel 9, och kommer att säkerställa en viss 
grad av enhetlighet mellan medlemsstaterna i ansvarsfrågor.

Ändringsförslag 195
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Samordning Interoperabilitet och samordning

Or. en

Motivering

I sista hand bör denna artikel omfatta interoperabilitet mellan system för vilka samordningen 
mellan medlemsstaterna bara är ett medel att nå målet.

Ändringsförslag 196
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Samordning Samordning och interoperabilitet

Or. en

Motivering

Interoperabilitetsmodellen kommer att vara av grundläggande betydelse för förordningens
lyckade resultat. Det behövs ytterligare diskussioner mellan medlemsstaterna för att komma 
fram till vad som behöver ingå i den och hur den skulle fungera.

Ändringsförslag 197
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1, 1a (ny), 1b (ny), 1c (ny), 1d (ny) och 1e (ny) 

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. I de nationella infrastrukturerna för 
e-identifiering måste man möjliggöra 
interoperabilitet med infrastrukturerna 
för e-identifiering i övriga medlemsstater.
Interoperabiliteten mellan de nationella 
infrastrukturerna för e-identifiering ska 
säkerställas genom en 
interoperabilitetsmodell.
1a. Interoperabilitetsmodellen ska ange de 
nödvändiga tekniska minimikraven, de 
gemensamma standarderna för 
driftsäkerhet och de nivåer för 
identitetssäkerhet och standarder i 
förhållande till vilka medlemsstaterna 
kommer att planera sina nationella 
system, certifieringar och 
förvaltningsprocedurer.
1b. Interoperabilitetsmodellen ska göra 
följande:
i) Säkerställa teknisk neutralitet.
ii) Främja principen om inbyggt 
integritetsskydd.
iii) Säkerställa att personuppgifter 
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bearbetas i enlighet med 
direktiv 95/46/EG.
1c. Senast den [infoga datumet] ska 
kommissionen, för att fastställa enhetliga 
villkor för att genomföra punkt 1, 1a och 
1b, anta genomförandeakter om 
standarder, protokoll för 
interoperabilitetsmodellen och 
säkerhetsnivåerna för identitet.
1d. Medlemsstaterna ska samarbeta för att 
säkerställa interoperabiliteten för 
elektroniska identifieringsmedel som 
omfattas av ett anmält system för 
elektronisk identifiering och för att öka 
deras säkerhet.

1e. Samarbetet mellan medlemsstaterna 
ska bestå av
i) utbyte av information, erfarenheter och 
god praxis om system för elektronisk 
identifiering,
ii) kollegial utvärdering av system för 
elektronisk identifiering,
iii) undersökning av relevant utveckling 
inom sektorn för elektronisk identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 198
Amelia Andersdotter

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 för 
elektroniska identifieringsmedel som 
omfattas av ett anmält system och för att 
öka deras säkerhet. Standarderna för 
interoperabilitet ska vara offentliga, 
tillsammans med de kryptografiska 
algoritmerna, protokollen och de 
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viktigaste förvaltningsstandarderna. Alla 
granskningsrapporter ska publiceras 
tillsammans med alla 
överträdelseanmälningar efter den period 
för upplysningsansvar som avses i 
artikel 15.2.

Or. en

Motivering

Genom öppenhet, ansvarstagande och upplysningsansvar kan man snabbt åtgärda 
säkerhetsproblem och skapa förtroende för systemet.

Ändringsförslag 199
Marita Ulvskog

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska särskilt prioritera interoperabiliteten 
för de elektroniska tjänster som har störst 
gränsöverskridande relevans genom att 
göra följande:
a) Utbyta bästa praxis gällande medel för 
elektronisk identifiering som omfattas av 
ett anmält system.
b) Tillhandahålla och regelbundet 
uppdatera bästa praxis för förtroende och 
säkerhet för medlen för elektronisk 
identifiering.
c) Utföra och regelbundet lämna 
uppdateringar om främjande av 
användningen av medel för elektronisk 
identifiering. 

Or. en

Ändringsförslag 200
Sajjad Karim
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa nödvändiga 
villkor för att underlätta det samarbete 
mellan medlemsstaterna som avses i
punkt 1 i syfte att främja en hög nivå av 
förtroende och säkerhet som står i 
proportion till risknivån. Dessa 
genomförandeakter ska bland annat 
behandla utbyte av information, 
erfarenheter och bra metoder i fråga om 
system för elektronisk identifiering, 
kollegial utvärdering av anmälda system 
för elektronisk identifiering samt 
undersökning av relevant utveckling inom 
sektorn för elektronisk identifiering. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa nödvändiga
villkor för att underlätta det samarbete 
mellan medlemsstaterna som avses i
punkt 1d och e i syfte att främja en hög 
nivå av förtroende och säkerhet som står i 
proportion till risknivån.

Or. en

Ändringsförslag 201
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa nödvändiga 
villkor för att underlätta det samarbete 
mellan medlemsstaterna som avses i 
punkt 1 i syfte att främja en hög nivå av 
förtroende och säkerhet som står i 
proportion till risknivån. Dessa 
genomförandeakter ska bland annat 
behandla utbyte av information, 
erfarenheter och bra metoder i fråga om 
system för elektronisk identifiering,

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa nödvändiga 
villkor för att underlätta det samarbete 
mellan medlemsstaterna och de 
mekanismer för publicering och kollegial 
utvärdering som avses i punkt 1 i syfte att 
främja en hög nivå av förtroende och 
säkerhet som står i proportion till 
risknivån. Dessa genomförandeakter ska
bland annat behandla utbyte av 
information, erfarenheter och bra metoder i 
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kollegial utvärdering av anmälda system 
för elektronisk identifiering samt
undersökning av relevant utveckling inom 
sektorn för elektronisk identifiering. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

fråga om system för elektronisk 
identifiering, oberoende 
tredjepartsgranskning av anmälda system 
för elektronisk identifiering samt
undersökning av relevant utveckling inom 
sektorn för elektronisk identifiering. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

(Se också artikel 7.1 f (ny).)

Motivering

Procedurer för ”kollegial utvärdering” behöver definieras bättre. Oberoende 
tredjepartsgranskning som den som krävs för tillhandahållare av betrodda tjänster är ett mer 
tillförlitligt sätt att säkerställa öppenhet och ansvarsskyldighet i granskningen av anmälda 
system.

Ändringsförslag 202
Amelia Andersdotter

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.

utgår

Or. en

Motivering

Denna särskilda mekanism för efterlevnad behövs inte längre, eftersom de tekniska kraven nu 
är tydligare formulerade i förordningen.

Ändringsförslag 203
Sajjad Karim
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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. De genomförandeakter som avses i
punkterna 1b och 2 i denna artikel ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 204
Jürgen Creutzmann

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 genom 
genomförandeakter fastställa standarder 
och tekniska krav för gränsöverskridande 
interoperabilitet och säkerhet för medel för 
elektronisk identifiering. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2. 

Or. en

Motivering

Kommissionen bör arbeta med standarderna och de tekniska kraven i stället för med 
processen för samordning mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 205
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
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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 sig för att inte erbjuda kvalificerade 
betrodda tjänster ska denna inte få bära ytterligare ansvar. En målsägare kan fortfarande 
kräva skadestånd på civilrättslig väg.

Ändringsförslag 206
Amelia Andersdotter

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 direkt skada som 
åsamkats en fysisk eller en juridisk person 
genom underlåtenhet att uppfylla de 
skyldigheter som anges i artikel 15.1, eller 
om denna genom driftfel eller tekniskt fel 
utfärdar ett certifikat eller ett annat 
autentiseringsbevis felaktigt, antingen 
genom att utfärda ett certifikat eller bevis 
till fel person eller genom att utfärda ett 
certifikat eller bevis med felaktiga 
egenskaper.

Or. en

Motivering

Det nuvarande certifieringssystemets katastrofala brister beror till stor del på att 
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certifieringsinstanserna friskriver sig från allt ansvar i sina certifieringsregler och sedan 
bedriver sin verksamhet så billigt som möjligt, i en kapplöpning mot bottennivån. Det enda 
sättet att åtgärda detta är att återinföra certifieringsinstansernas ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag 207
Silvia-Adriana Ţicău

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 direkt skada som 
åsamkats en fysisk eller en juridisk person 
genom underlåtenhet att uppfylla de 
skyldigheter som anges i artikel 15.1.

Or. ro

Ändringsförslag 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

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 enligt nationell 
lagstiftning för skada som åsamkats en 
instans 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
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Ändringsförslag 209
Amelia Andersdotter

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.

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag för skäl 22.

Ändringsförslag 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 211
Jürgen Creutzmann
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 2 ska även gälla då denna i 
enlighet med artikel 11.1 b har garanterat 
att kraven i denna förordning ska 
uppfyllas av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
är etablerad i tredjeland, såvida inte 
tillhandahållaren av betrodda tjänster kan 
bevisa att den förra inte har handlat 
vårdslöst.

Or. en

Motivering

En följdändring som behövs efter de tillägg som gjorts i artikel 11 (villkor för godkännande 
av kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster som är etablerade i tredjeländer).

Ändringsförslag 212
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

Or. ro

Ändringsförslag 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz



AM\936276SV.doc 93/170 PE510.784v01-00

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Med förbehåll för följande villkor får 
tillhandahållare av betrodda tjänster ange 
begränsningar för användningen av de 
tjänster de tillhandahåller:
a) De informerar i vederbörlig ordning 
sina kunder före dessa begränsningar.
b) Dessa begränsningar är igenkännliga 
för tredje parter.
Då tillhandahållare av betrodda tjänster 
anger begränsningar för användningen 
av de tjänster de tillhandahåller i enlighet 
med första stycket ska de inte vara 
ansvariga för skador utöver de angivna 
begränsningarna.

Or. en

Ändringsförslag 214
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillämplig lag för betrodda tjänster, i 
synnerhet när det gäller tvister, ska vara 
lagstiftningen i den medlemsstat där den 
person som drar nytta av tjänsten är 
etablerad, om inte denna person och 
tillhandahållaren av betrodda tjänster 
kommer överens om att besluta något 
annat.

Or. fr
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Ändringsförslag 215
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
I avtalen mellan tillhandahållarna av 
betrodda tjänster eller de kvalificerade 
tillhandahållarna av betrodda tjänster och 
de myndigheter som är ansvariga för det 
anmälda systemet för identifiering ska 
ansvarsgränserna anges.

Or. en

Ändringsförslag 216
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållare av betrodda tjänster från 
tredjeländer

Kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster från tredjeländer

Or. en

Ändringsförslag 217
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 

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 
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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.

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 
behöriga tjänster uppfyller de krav som 
fastställs i denna förordning och har 
ackrediterats enligt ett frivilligt 
ackrediteringssystem som upprättas i en 
medlemsstat, eller
b) en kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerad inom 
unionen och uppfyller de krav som 
fastställs i denna förordning garanterar 
efterlevnaden av 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 e-signaturer kan en tillhandahållare av betrodda tjänster från ett 
tredjeland antingen certifieras frivilligt eller förlita sig på en garanti från en etablerad 
tillhandahållare av tjänster. Det är oklart varför ett sådant erkännande av tjänster från 
tredjeländer nu bara ska vara möjligt efter komplexa förhandlingar om ett internationellt 
avtal. Tilläggen är inspirerade av ordalydelsen i motsvarande artikel i det ursprungliga 
direktivet.

Ändringsförslag 218
Jean-Pierre Audy
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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 är erkända enligt ett avtal 
mellan unionen och tredjeländer eller 
internationella organisationer i enlighet 
med artikel 218 i EUF-fördraget och att det 
tredjeland där tillhandahållaren är 
etablerad i enlighet med principen om 
ömsesidighet godtar att de kvalificerade 
betrodda tjänster och de kvalificerade 
certifikat som tillhandahålls av en 
kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster som är etablerad inom unionen 
godkänns i det landet.

Or. fr

Motivering

Tillämpning av principen om ömsesidighet.

Ändringsförslag 219
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade betrodda tjänster och 
kvalificerade certifikat som tillhandahålls 

1. Betrodda tjänster som tillhandahålls av 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
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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.

är etablerade i tredjeland ska erkännas 
som rättsligt likvärdiga med kvalificerade 
betrodda tjänster som tillhandahålls av 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster som är etablerade inom unionen 
om de betrodda tjänsterna från 
tredjelandet följer de relevanta kraven i 
denna förordning som fastställts av ett 
tillsynsorgan som är etablerat i en 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 220
Amelia Andersdotter

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. Betrodda tjänster och certifikat som 
tillhandahålls av tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i ett 
tredjeland ska godtas som betrodda tjänster 
och certifikat som tillhandahålls av en 
kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster som är etablerad inom unionen, 
under förutsättning att de betrodda 
tjänsterna eller 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
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Motivering

Språklig korrigering + kvalificerade.

Ändringsförslag 221
Sajjad Karim

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

Motivering

If  third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Ändringsförslag 222
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
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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 betrodda tjänster och 
certifikat som tillhandahålls av 
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, inklusive kravet på 
öppenhet som anges i artikel 8 och 
ansvarskravet som anges i artikel 9.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag för artikel 9.1.

Ändringsförslag 223
Pilar del Castillo Vera

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
kommissionen kontrollera att sådana avtal
garanterar 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.

Or. en
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Ändringsförslag 224
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 11 utgår
Databehandling och dataskydd
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.
2. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska behandla personuppgifter i enlighet 
med direktiv 95/46/EG. Sådan behandling 
ska begränsas till de minimiuppgifter som 
krävs för att utfärda och bibehålla ett 
certifikat eller för att tillhandahålla en 
betrodd tjänst.
3. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska garantera konfidentialiteten och 
integriteten hos uppgifter som gäller en 
person till vilken den betrodda tjänsten 
tillhandahålls.
4. Utan att det påverkar den rättsliga 
verkan som enligt nationell lagstiftning 
ges pseudonymer får inte 
medlemsstaterna hindra att 
tillhandahållare av betrodda tjänster 
anger en pseudonym i stället för 
undertecknarens namn i certifikat för 
elektroniska signaturer.

Or. en

(Se ordalydelsen i artikel 4a (ny) enligt förslaget.)

Motivering

Denna artikel flyttas till artikel 4a (ny) och förbättras med en tydligare formulering.
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Ändringsförslag 225
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska ge användarna information om 
insamling, förmedling och lagring av 
deras personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 226
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska göra det möjligt för användarna att 
kontrollera sina personuppgifter och 
utöva sin rätt till dataskydd.

Or. en

Ändringsförslag 227
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Bearbetning av personuppgifter av 
tillhandahållaren av betrodda tjänster 
eller för dennes räkning ska, när den är 
absolut nödvändig för att säkerställa 
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nät- och informationssäkerheten för att 
uppfylla kraven i artiklarna 11, 15, 16 och 
19, anses vara ett berättigat intresse enligt 
den mening som avses i artikel 7 f i 
direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Bearbetning av personuppgifter kan vara nödvändigt vid en överträdelse eller när man 
behöver vidta lämpliga motåtgärder, och bör när det är absolut nödvändigt vara ett 
”berättigat intresse” enligt dataskyddsdirektivet och därmed lagligt.

Ändringsförslag 228
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med särskilda 
behov

Or. en

Ändringsförslag 229
Amelia Andersdotter

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 då detta är möjligt göras 
tillgängliga för personer med särskilda 
behov.

Or. en
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Motivering

Med detta kan man undvika problemet med en diskussion om vad som är en faktisk 
funktionsnedsättning, och dessutom undvika en negativ formulering av särskilda krav som 
användare, konsumenter och medborgare kan ha av många olika skäl.

Ändringsförslag 230
Jürgen Creutzmann

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 då detta är skäligen möjligt 
göras tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Motivering

Det är oklart vad ”då detta är möjligt” betyder i praktiken: Är det teoretiskt möjligt, tekniskt 
möjligt, ekonomiskt möjligt? Risken för rättslig osäkerhet är betydande, och detta måste 
åtgärdas.

Ändringsförslag 231
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 och 1a (ny)

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 

1. Medlemsstaterna ska utse ett
tillsynsorgan som är etablerat inom deras 
territorium.
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undersökning som krävs för utövande av 
deras uppgifter.

1a. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen överlämna namn på och 
adress till deras respektive utsedda 
tillsynsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 232
Jürgen Creutzmann

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. Det utsedda tillsynsorganet, dess 
adresser och namnen på ansvariga 
personer ska meddelas till kommissionen. 
Tillsynsorganen ska tilldelas lämpliga 
resurser som krävs för utövande av deras 
uppgifter.

Or. en

Motivering

Tillsynsorganens huvudsakliga befogenheter härrör från denna förordning, men det är viktigt 
att dessa myndigheter kan fungera ordentligt. Vidare kan ”befogenheter för undersökning” 
verka avse befogenheter som vanligen bara tilldelas brottsbekämpande myndigheter, vilket 
skulle vara att göra mer än vad som behövs.

Ändringsförslag 233
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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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 lämpligt 
organ som är etablerat inom deras 
territorium eller, efter ömsesidig 
överenskommelse, ett europeiskt 
tillsynsorgan på ansvar av den 
medlemsstat eller de medlemsstater som 
utsett organet. Tillsynsorgan ska tilldelas 
alla nödvändiga befogenheter för tillsyn 
och undersökning som krävs för utövande 
av deras uppgifter.

Or. ro

Ändringsförslag 234
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Tillsynsorganet ska i den mån det är 
möjligt säkerställa följande:

Or. en

Ändringsförslag 235
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
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Motivering

En mer kortfattad formulering.

Ändringsförslag 236
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) Säkerställa 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

En mer kortfattad formulering om kombinationen av kvalificerade och icke-kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster.

Ändringsförslag 237
Silvia-Adriana Ţicău

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 tillhandahållare av 
betrodda tjänster som är etablerade i den 
medlemsstat eller i de medlemsstater där 
de har utsetts för att se till att de uppfyller 
kraven i artikel 15.

Or. ro
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Ändringsförslag 238
Sajjad Karim

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) Tillhandahållare av betrodda tjänster 
som är etablerade i den medlemsstat där de 
har utsetts uppfyller kraven i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 239
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

Sammanslaget med föregående led. Överflödigt.

Ändringsförslag 240
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b
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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.

(b) Kvalificerade betrodda tjänster som 
tillhandahålls av kvalificerade betrodda 
tillhandahållare uppfyller kraven i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 241
Silvia-Adriana Ţicău

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.

(b) Tillsyn av kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster som är etablerade i den 
medlemsstat eller i de medlemsstater 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.

Or. ro

Ändringsförslag 242
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillsyn av kvalificerade (b) Tillsyn av tillhandahållare av betrodda 
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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.

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

Or. en

Ändringsförslag 243
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Säkerställande av att de 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
är etablerade i tredjeländer och de 
betrodda tjänster de tillhandahåller 
uppfyller de tillämpliga kraven i denna 
förordning, om det är relevant enligt 
artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 244
Amelia Andersdotter

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 

utgår



PE510.784v01-00 110/170 AM\936276SV.doc

SV

upphört, under en lämplig tid och med 
sikte på att garantera tjänstens 
kontinuitet.

Or. en

Ändringsförslag 245
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 
hänsyn till tjänsternas giltighetstid) och 
med sikte på att garantera tjänstens 
kontinuitet.

Or. en

Motivering

Förtydligande när det gäller en lämplig bevarandeperiod.

Ändringsförslag 246
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att garantera tjänstens kontinuitet 
får tillsynsorganet anta bestämmelser om 
planer för verksamhetens upphörande i 
fall då kvalificerade tillhandahållare av 
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betrodda tjänster avslutar sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 247
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsorgan ska till 
kommissionen och medlemsstaterna
överlämna en årsrapport om det senaste
kalenderårets tillsynsverksamhet före 
slutet av det första kvartalet på följande
år. Denna rapport ska innehålla minst 
följande uppgifter:

3. En gång om året, senast den 31 mars, 
ska varje tillsynsorgan överlämna en 
rapport till kommissionen om föregående 
kalenderårs verksamhet tillsammans med 
en sammanfattning av 
överträdelseanmälningar som har 
inkommit från tillhandahållare av 
betrodda tjänster i enlighet med 
artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 248
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje tillsynsorgan ska till 
kommissionen och medlemsstaterna 
överlämna en årsrapport om det senaste 
kalenderårets tillsynsverksamhet före slutet 
av det första kvartalet på följande år. 
Denna rapport ska innehålla minst följande 
uppgifter:

3. Varje tillsynsorgan ska offentliggöra en 
årsrapport om det senaste kalenderårets 
tillsynsverksamhet före slutet av det första 
kvartalet på följande år. Denna rapport ska 
innehålla minst följande uppgifter:

Or. en
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Motivering

Skärpt insyn kommer att öka chanserna att åtgärda tekniska fel och upptäcka osäker teknik 
som används för autentisering och identifiering. Det är enkelt för ett centralt tillsynsorgan 
som ändå har som uppgift att ta emot många anmälningar att tillgängliggöra dem för 
allmänheten, forskare och berörda parter.

Ändringsförslag 249
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppgifter om organets 
tillsynsverksamhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 250
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En sammanfattning av 
överträdelseanmälningar som har 
inkommit från tillhandahållare av 
betrodda tjänster i enlighet med 
artikel 15.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 251
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En sammanfattning av
överträdelseanmälningar som har inkommit 
från tillhandahållare av betrodda tjänster i 
enlighet med artikel 15.2.

(b) Alla överträdelseanmälningar som har 
inkommit från tillhandahållare av betrodda 
tjänster i enlighet med artikel 15.2.

Or. en

Motivering

Skärpt insyn kommer att öka chanserna att åtgärda tekniska fel och upptäcka osäker teknik 
som används för autentisering och identifiering. Det är enkelt för ett centralt tillsynsorgan 
som ändå har som uppgift att ta emot många anmälningar att tillgängliggöra dem för 
allmänheten, forskare och berörda parter.

Ändringsförslag 252
Sajjad Karim

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

Ändringsförslag 253
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led c
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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 skulle spendera omfattande resurser på att insamla 
marknadsinformation.

Ändringsförslag 254
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska tillgängliggöra den 
årsrapport som avses i punkt 3 för 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 255
Jürgen Creutzmann

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 

utgår
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utsedda tillsynsorgan.

Or. en

Motivering

Slås ihop med punkt 1.

Ändringsförslag 256
Sajjad Karim

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

Ändringsförslag 257
Amelia Andersdotter

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.

4. Medlemsstaterna ska offentliggöra
namn på och adress till deras respektive 
utsedda tillsynsorgan.

Or. en

Motivering

Skärpt insyn kommer att öka chanserna att åtgärda tekniska fel och upptäcka osäker teknik 
som används för autentisering och identifiering. Det är enkelt för ett centralt tillsynsorgan 
som ändå har som uppgift att ta emot många anmälningar att tillgängliggöra dem för 
allmänheten, forskare och berörda parter.
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Ändringsförslag 258
Sajjad Karim

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

Motivering

Tillsynsorganet kan endast ansvara för att se till att det övervakar tjänstetillhandahållares 
verksamhet och tillhandahållande av tjänster mot bakgrund av kriterierna och kraven i denna 
förordning, men det kan inte ”garantera” att en tillhandahållare uppfyller dem. Det ansvaret 
bär tjänstetillhandahållaren. Vi måste se till att det finns en tydlig uppdelning mellan 
tillsynsorganets verkliga roll och ansvarsområde och tjänstetillhandahållarnas 
ansvarsområde. Vi bör inte blanda ihop eller koppla samman dem.

Ändringsförslag 259
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
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Motivering

Ordet ”förutsättningar” är otydligt och överflödigt.

Ändringsförslag 260
Sajjad Karim

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. Ett tillsynsorgan 
ska på begäran av ett annat tillsynsorgan
ge det organet bistånd så att deras åtgärder 
kan vidtas på ett enhetligt sätt.
Tillsynsorganen ska också samarbeta när 
så krävs enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 
och marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter1. Det ömsesidiga 
biståndet kan dessutom omfatta 
möjligheten att begära information samt 
tillsynsåtgärder i samband med de
rapporter om bedömning av 
överensstämmelse som avses i 
artiklarna 15, 16 och 17 i denna 
förordning.

______________
1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

Or. en

Ändringsförslag 261
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillsynsorganen ska samarbeta med sikte 1. Tillsynsorganen ska samarbeta med sikte 
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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.

på att utbyta god praxis. De ska på 
motiverad begäran ge varandra bistånd så 
att åtgärder kan vidtas på ett enhetligt sätt. 
En begäran 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 
överensstämmelsegranskningar som avses 
i artiklarna 15, 16 och 17.

Or. en

Motivering

En mer koncis formulering och villkor för bistånd, så att tillsynsorganen bara kan begära 
bistånd i motiverade fall.

Ändringsförslag 262
Sajjad Karim

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 263
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 
begäran om
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Or. en

Motivering

Mer koncis formulering.

Ändringsförslag 264
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) organet inte är behörigt att behandla 
den, eller

(a) tillsynsorganet inte är behörigt att 
tillhandahålla det begärda biståndet,

Or. en

Ändringsförslag 265
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) organet inte är behörigt att behandla 
den, eller

(a) organet inte har den sakkunskap som 
krävs för att behandla den, eller

Or. en

Motivering

Det framgår tydligt av artikel 13 att tillsynsorganen har försetts med de behörigheter som 
krävs för att de ska kunna sköta sitt arbete. Kommissionen måste ha avsett deras 
expertkunskaper.

Ändringsförslag 266
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) det begärda biståndet inte är 
proportionerligt i förhållande till 
tillsynsorganets normala 
tillsynsverksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 267
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 tillsynsorganets 
uppgifter och befogenheter i enlighet med 
denna förordning att tillmötesgå begäran.

Or. en

Motivering

Det är uppenbart att tillsynsorganet inte skulle vidta åtgärder som inte är förenliga med 
denna förordning. Det kan dock uppstå situationer där det kommer en begäran som går 
utöver de uppgifter som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag 268
Sajjad Karim

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 begärda biståndet skulle stå i strid 
med denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 269
Sajjad Karim

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

Ändringsförslag 270
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 
utföra gemensamma tillsynsåtgärder.

Or. en
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Motivering

Ordet ”undersökning” är nära sammankopplat med brottsbekämpande myndigheter. 
Dessutom antyder ”gemensamma åtgärder” redan att personal från båda tillsynsorganen är 
delaktiga, vilket gör förslaget överflödigt.

Ändringsförslag 271
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

Motivering

Syftet med detta stycke är oklart. Om en medlemsstat tillåter att befogenheter ges till 
offentliga organ i andra medlemsstater finns det inte behov av en EU-bestämmelse om det. 
Om en medlemsstat emellertid har befogenhet att göra detta, har den förstås också 
befogenheter att fastställa de specifika villkoren och förfarandena. Stycket bör strykas 
eftersom det inte bidrar till något mervärde och med hänsyn till subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 272
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4
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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 uppgifter är 
tydligt fastställda.

Ändringsförslag 273
Sajjad Karim

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

Förordningen om ackreditering och marknadskontroll (nr 765/2008) tillåter redan 
inspektioner, så en hänvisning till inspektioner här skulle vara förvirrande och skulle riskera 
att medföra en onödig upprepning och ett mer betungande och kostsamt krav än det som 
redan har fastställts och som tillämpas i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 274
Amelia Andersdotter
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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. Dessa 
åtgärder ska utnyttja den senaste tekniken 
och säkerställa en lämplig säkerhetsnivå 
för graden av risk. Åtgärder ska vidtas för 
att förhindra eller minimera 
säkerhetsincidenters inverkan samt för att 
informera berörda parter, däribland 
undertecknare och beroende parter, om 
alla säkerhetsöverträdelser som kan 
påverka dem. Tillhandahållare av 
betrodda tjänster måste också på egen 
bekostnad vidta lämpliga och omedelbara 
åtgärder för att avhjälpa nya oförutsedda 
säkerhetsrisker och återställa tjänstens 
normala säkerhetsnivå.

Or. en

Motivering

Kravet på att åtgärda säkerhetsrisker och återställa en normal säkerhetsnivå hämtas från 
skäl 20 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation. Att ta bort hänvisningen till ”erkänt oberoende organ” ökar tydligheten när 
det gäller vilka krav som ställs på det oberoende organet. Se även ändringsförslaget till 
artikel 16.1.

Ändringsförslag 275
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1
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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 ska 
hantera riskerna för säkerheten hos de 
betrodda tjänster som de tillhandahåller i 
enlighet med befintlig branschpraxis och -
normer. Dessa åtgärder ska utnyttja den 
senaste tekniken och säkerställa en 
proportionerlig säkerhetsnivå för graden 
av risk. I synnerhet ska åtgärder vidtas för 
att förhindra eller minimera 
säkerhetsincidenters inverkan samt för att 
informera berörda parter om de negativa 
effekterna av eventuella incidenter.

Or. en

Ändringsförslag 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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. Dessa 
åtgärder ska utnyttja den tekniska 
utvecklingen, fullt ut respektera 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 incidenter av 
betydelse.

Or. en
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Motivering

Det verkar lämpligare att hänvisa till teknisk utveckling, och det beskriver bättre den 
pågående processen för anpassning till ny teknik. ”Den senaste tekniken” skulle kunna tolkas 
som ”den bästa tillgängliga tekniken” vilket skulle utesluta kostnadsfaktorn och innebära en 
oproportionerlig börda för tjänstetillhandahållare. Detta är troligen inte syftet med 
bestämmelsen. Slutligen bör endast incidenter av betydelse rapporteras för att undvika 
oproportionerlig börda och ett överdrivet informationsflöde till användarna.

Ändringsförslag 277
Pilar del Castillo Vera

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 eller tillhandahåller tjänster i 
enlighet med artikel 10 i denna 
förordning ska vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
riskerna för säkerheten och 
återhämtningsförmågan 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.

Or. en

Ändringsförslag 278
Sajjad Karim

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, överlämna en rapport om 
bedömning av överensstämmelse som 
utförts av ett organ för bedömning av 
överensstämmelse till tillsynsorganet för 
att bekräfta att lämpliga säkerhetsåtgärder 
har vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 279
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

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 onödigt dröjsmål och senast 
sex månader efter det att verksamheten 
har startat, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 16.1, överlämna en 
rapport från en 
överensstämmelsegranskning som utförts 
av ett erkänt oberoende organ till 
tillsynsorganet för att bekräfta att lämpliga 
säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Or. en

Motivering

I syfte att säkerställa kraven på betrodda tjänsters tillförlitlighet och säkerhet bör en 
obligatorisk granskning alltid genomföras.

Ändringsförslag 280
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

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, offentliggöra en rapport från 
en säkerhetsgranskning som utförts av ett
oberoende organ som har behörighet att 
utföra granskningen för att bekräfta att 
lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Or. en

(Se även ändringsförslaget till artikel 15.1 stycke 1.)

Motivering

Kravet på att åtgärda säkerhetsrisker och återställa en normal säkerhetsnivå hämtas från 
skäl 20 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation. Att ta bort hänvisningen till ”erkänt oberoende organ” ökar tydligheten när 
det gäller vilka krav som ställs på det oberoende organet. Se även ändringsförslaget till 
artikel 16.1.

Ändringsförslag 281
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

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, överlämna en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ till tillsynsorganet 
för att bekräfta att lämpliga 
säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Or. en
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Ändringsförslag 282
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vid säkerhetsöverträdelser i nätverket
måste tillhandahållare av betrodda 
tjänster informera både undertecknare 
och berörda parter om detta och om 
risken inte omfattas av de åtgärder som 
tjänstetillhandahållaren ska vidta, om 
andra åtgärder som kan avhjälpa felet, 
tillsammans med en uppskattning av de 
sannolika kostnaderna för detta.
Tillhandahållare av betrodda tjänster ska,
om personuppgifter är inblandade i 
incidenten, utan otillbörligt dröjsmål och 
om möjligt senast 24 timmar efter 
upptäckt, till det behöriga tillsynsorganet, 
det behöriga nationella organet för 
informationssäkerhet och 
dataskyddsmyndigheter anmäla alla 
säkerhetsöverträdelser eller 
integritetsförluster som har en inverkan på 
den betrodda tjänst som tillhandahålls och 
på de personuppgifter som ingår i denna. 
De ska inte bara anmäla 
säkerhetsöverträdelser i sina egna system, 
utan samtliga säkerhetsöverträdelser de 
upptäcker i system som tillhör andra 
tillhandahållare av betrodda tjänster.

Or. en

Motivering

Definitionen av säkerhetsöverträdelser och tjänstetillhandahållares skyldigheter har hämtats 
från artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation. Dessutom finns det ett förtydligande om att överträdelser som rör 
personuppgifter ska anmälas till dataskyddsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 283
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 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.

2. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
utan otillbörligt dröjsmål efter upptäckt, till 
tillsynsorganet och, när så är lämpligt, till 
övriga relevanta organ, t.ex. det behöriga 
nationella organet för informationssäkerhet 
eller dataskyddsmyndigheten, anmäla alla 
säkerhetsöverträdelser eller 
integritetsförluster som har en betydande 
inverkan på den betrodda tjänst som 
tillhandahålls och på de personuppgifter 
som ingår i denna.

Or. en

Ändringsförslag 284
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 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.

2. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska, utan otillbörligt dröjsmål efter 
upptäckt, till det behöriga tillsynsorganet, 
och om lämpligt, 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.
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Or. en

Motivering

Det kan hända att inte alla organ som nämns behöver informeras. Det verkar inte lämpligt 
med en exakt tidsfrist och det finns inte heller någon sådan i kommissionens förslag till 
direktiv om nät- och informationssäkerhet. Hänvisningar till personuppgifter är dessutom 
överflödiga eftersom anmälningar om överträdelser regleras i förslaget till förordning om 
allmänt uppgiftsskydd. Avvikande eller överlappande regler skulle kunna orsaka förvirring 
och rättsosäkerhet när det gäller tillhandahållarnas skyldigheter.

Ändringsförslag 285
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 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.

2. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska, utan otillbörligt dröjsmål och om 
möjligt senast 24 timmar efter upptäckt 
och efter att det har bekräftats att en 
överträdelse har skett, 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.

Or. en

Ändringsförslag 286
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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).

Or. en

Ändringsförslag 287
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 288
Amelia Andersdotter

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. Offentliggörandet ska normalt sett 
ske så snart det är praktiskt möjligt.
Tillhandahållaren av betrodda tjänster får 
dock begära uppskov så att problemen 
kan åtgärdas. Om tillsynsorganet beviljar 
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uppskov, får det beviljas för högst 
45 dagar och tillhandahållaren av 
betrodda tjänster måste samtycka till att 
gottgöra alla beroende parter, oavsett var i 
världen de befinner sig, för direkta 
förluster som uppstår till följd av det 
försenade offentliggörandet.

Or. en

Motivering

Skärpt insyn kommer att öka chanserna att åtgärda tekniska fel och upptäcka osäker teknik 
som används för autentisering och identifiering. Det är enkelt för ett centralt tillsynsorgan 
som ändå har som uppgift att ta emot många anmälningar att tillgängliggöra dem för 
allmänheten, forskare och berörda parter.

Ändringsförslag 289
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 i samråd 
med tillhandahållaren av betrodda 
tjänster 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

Motivering

Även om det slutgiltiga beslutet om att informera allmänheten bör fattas av myndigheten, bör 
samråd med tjänstetillhandahållaren hållas eftersom det kan hända att tillhandahållaren 
bättre kan bedöma överträdelsens konsekvenser för användarna samt konsekvenserna för 
utredning och åtgärder.

Ändringsförslag 290
Sajjad Karim
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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 informerade 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

Ändringsförslag 291
Sajjad Karim

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska en gång om året till 
Enisa och kommissionen överlämna en 
sammanfattning av de 
överträdelseanmälningar som inkommit 
från tillhandahållare av betrodda tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 292
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillsynsorganet ska en gång om året till 
Enisa och kommissionen överlämna en 
sammanfattning av de 
överträdelseanmälningar som inkommit 
från tillhandahållare av betrodda tjänster.

3. Tillsynsorganet ska en gång om året till 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) och 
kommissionen överlämna en 
sammanfattning av de 
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överträdelseanmälningar som inkommit 
från tillhandahållare av betrodda tjänster.

Or. fr

Motivering

Redaktionellt förtydligande för att undvika akronymer.

Ändringsförslag 293
Pilar del Castillo Vera

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 genomföra punkterna 1 och 2 ska 
det behöriga tillsynsorganet ha befogenhet 
att utfärda bindande instruktioner till 
tillhandahållare av betrodda tjänster. 
Tillsynsorganet bör samordna de 
bindande instruktionerna med övriga 
relevanta tillsynsorgan som granskar 
tillhandahållarens övriga verksamhet, 
dvs. andra tjänster än de betrodda 
tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 294
Sajjad Karim

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 genomföra punkterna 1 och 2 ska 
tillsynsorganet ha befogenhet att begära att 
tillhandahållare av betrodda tjänster vidtar 
de åtgärder som krävs för att uppfylla 
dessa krav.



PE510.784v01-00 136/170 AM\936276SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 295
Amelia Andersdotter

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 genomföra punkterna 1 och 2 ska 
det behöriga tillsynsorganet ha befogenhet 
att utfärda bindande instruktioner till 
tillhandahållare av betrodda tjänster. Alla 
sådana instruktioner måste 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

För att öka förtroendet för systemet är det viktigt att även tillsynsorganen hålls ansvariga för 
de rekommendationer de utfärdar till tillhandahållare av betrodda tjänster.

Ändringsförslag 296
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 överensstämmelse 
med punkterna 1 och 2 ska det behöriga 
tillsynsorganet ha befogenhet att utfärda 
bindande instruktioner till tillhandahållare 
av betrodda tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 297
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om bestämmelserna i denna artikel 
inte är tillräckligt genomförbara i ett visst 
tekniskt sammanhang kan kommissionen 
eller någon annan berörd part begära ett 
förtydligande genom mekanismen för 
antagande av tekniska krav enligt 
kapitel IIIa.

Or. en

Motivering

Det är sannolikt att bestämmelser som lagstiftarna inte uttryckligen tar med i förordningen är 
av teknisk natur. Det kommer att skapa rättsosäkerhet om lagstiftarna ändrar i lagstiftningen 
efter att den har antagits. Mekanismen i kapitel 3a (nytt) säkerställer att de tekniska besluten 
fattas på teknisk nivå i ett forum där många olika berörda parter kan delta på ett 
inkluderande sätt, samtidigt som lagstiftningens politiska integritet förblir intakt.

Ändringsförslag 298
Amelia Andersdotter

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

Detta är överflödigt nu med tanke på mekanismen i kapitel 3a (nytt).

Ändringsförslag 299
Jürgen Creutzmann
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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

Slås ihop med efterföljande punkt.

Ändringsförslag 300
Sajjad Karim

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.

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa ytterligare 
specifikationer för de åtgärder som avses i 
punkt 1 och de format och förfaranden, 
inklusive tidsfrister, som ska vara 
tillämpliga för de ändamål som avses i 
punkt 2. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 301
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6
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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.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är överflödigt nu med tanke på mekanismen i kapitel 3a (nytt), som innebär att 
fastställandet av tekniska krav utförs av tekniskt kvalificerade personer hos organ som 
utarbetar standarder.

Ändringsförslag 302
Sajjad Karim

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.

utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att denna förordning överensstämmer med bästa praxis och standarder så att 
EU:s rättssystem och rättsliga ramar inte upplevs som onödigt betungande och kostsamma 
och så att innovationer och tjänsteutbudet inte påverkas på ett negativt sätt.
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Ändringsförslag 303
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 och de 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

Åtgärderna bör antas genom genomförandeakter.

Ändringsförslag 304
Amelia Andersdotter

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. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
en gång om året granskas av ett oberoende 
organ som har behörighet för att utföra 
granskningen för att bekräfta att dessa och 
de betrodda tjänster som de tillhandahåller 
uppfyller kraven i denna förordning, samt 
offentliggöra och inlämna rapporten om 
denna säkerhetsgranskning till 
tillsynsorganet. Om granskningen 
omfattar konfidentiell affärsinformation 
får offentliggörandet av känsliga avsnitt 
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skjutas upp av tillsynsorganet, men högst i 
ett år.

Or. en

Motivering

Att ta bort hänvisningen till ”erkänt oberoende organ” ger bättre tydlighet när det gäller 
vilka krav som ställs på det oberoende organet. Se även ändringsförslaget till artikel 15.1. 
Insyn i granskningarna kommer att göra det möjligt för flera säkerhetsgranskare att 
säkerställa största möjliga ansvarighet och säkerhet i de tillhandahållna tjänsterna.

Ändringsförslag 305
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 vartannat år och i 
samband med viktiga tekniska eller 
organisatoriska ändringar 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 överensstämmelsegranskning
till tillsynsorganet.

Or. en

Motivering

Rapporten bör inte bara beröra säkerhetskraven, utan samtliga krav för tillhandahållare av 
kvalificerade betrodda tjänster som ingår i denna förordning. Dessutom bör en rapport 
vartannat år vara tillräckligt och proportionerligt till den administrativa och ekonomiska 
bördan som detta medför. Vid stora förändringar bör dock en granskning genomföras för att 
säkerställa att ändringarna inte påverkar överensstämmelsen.

Ändringsförslag 306
Jean-Pierre Audy
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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.
Efter tre år och om de årliga 
granskningsrapporterna inte innehåller 
några reservationer ska granskningarna 
enligt denna punkt bara utföras vartannat 
år.

Or. fr

Motivering

Förslag om glesare granskningar för att minska kostnaderna för kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster.

Ändringsförslag 307
Sajjad Karim

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 på deras egen bekostnad av ett 
organ för överensstämmelsebedömning
för att bekräfta att dessa och de 
kvalificerade betrodda tjänster som de 
tillhandahåller uppfyller kraven i denna 
förordning, samt lämna in rapporten om 
denna överensstämmelsebedömning till 
tillsynsorganet.

Or. en
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Ändringsförslag 308
Pilar del Castillo Vera

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 ackrediterat 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 överensstämmelsegranskning till 
tillsynsorganet.

Or. en

Ändringsförslag 309
Sajjad Karim

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
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.

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 uppfyller kraven i 
denna förordning. Vid misstänkta 
överträdelser av reglerna om skydd för 
personuppgifter enligt direktiv 95/46/EG 
ska tillsynsorganet informera 
dataskyddsmyndigheterna om sina 
granskningsresultat.

Or. en
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Ändringsförslag 310
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 
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.

2. Vid välgrundade tvivel får 
tillsynsorganet, 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 
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 förtydligas att sådana granskningar inte kan genomföras godtyckligt, utan bör 
grundas på bekräftade tecken på icke-överensstämmelse. Hänvisningen till ”en begäran från 
kommissionen” har tagits bort eftersom tillsynsorgan bättre kan bedöma om en sådan 
granskning behövs.

Ändringsförslag 311
Amelia Andersdotter

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 

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

tjänster för att bekräfta att dessa och de 
betrodda tjänster som de tillhandahåller 
fortfarande 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 tillhandahållaren av 
betrodda tjänster informera 
dataskyddsmyndigheterna om sina 
granskningsresultat.

Or. en

Motivering

Informationskraven överensstämmer i och med detta med kraven i förordningen om 
uppgiftsskydd.

Ändringsförslag 312
Sajjad Karim

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 begära att kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster åtgärdar en eventuell 
underlåtenhet att uppfylla de krav som 
anges i rapporten från 
överensstämmelsebedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 313
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 
fastställs 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 denna befogenhet bör vara begränsad till den informationskällan.

Ändringsförslag 314
Amelia Andersdotter

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 
tillhandahållare av betrodda tjänster om att 
åtgärda en eventuell underlåtenhet att 
uppfylla de krav som anges i rapporten från 
säkerhetsgranskningen. Instruktionerna 
ska offentliggöras.

Or. en

Motivering

För att öka förtroendet för systemet är det viktigt att även tillsynsorganen hålls ansvariga för 
de rekommendationer de utfärdar till tillhandahållare av betrodda tjänster.

Ändringsförslag 315
Amelia Andersdotter
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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.

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 22.

Ändringsförslag 316
Jean-Pierre Audy

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. Med hänvisning till punkt 3 ska den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster, om denne inte åtgärdar 
underlåtelsen i fråga inom en tidsfrist och 
enligt ett kontradiktoriskt förfarande 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.

Or. fr
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Ändringsförslag 317
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställandet av de 
villkor under vilka det oberoende organ 
som utför den granskning som avses i 
punkt i den här artikeln och i 
artiklarna 15.1 och 17.1 ska erkännas.

utgår

Or. en

Motivering

De tekniska krav som redan är fastställda i tidigare delar av denna artikel är tillräckligt 
tydliga politiskt sett för att kunna genomföras.

Ändringsförslag 318
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden 
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.

utgår

Or. en

Motivering

De tekniska krav som redan är fastställda i tidigare delar av denna artikel är tillräckligt 
tydliga politiskt sett för att kunna genomföras.
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Ändringsförslag 319
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
förutsättningar, format och förfaranden 
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 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 320
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Inledande av en kvalificerad betrodd 
tjänst
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 
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tillsynsorganet.
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.

3. 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, 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.
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.
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.
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.
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Or. en

Motivering

Artikeln är nu överflödig eftersom den allmänna ansvarsskyldigheten för tillhandahållare av 
betrodda tjänster nu är sådan att det är möjligt för tjänstetillhandahållare som behöver 
betrodda tjänster för att utvärdera säkerhetsnivån och välja den tjänst som är bäst lämpad för 
deras behov.

Ändringsförslag 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Om tillhandahållare av betrodda tjänster 
tänker börja tillhandahålla kvalificerade 
betrodda tjänster, ska de till 
tillsynsorganet lämna in en anmälan om 
deras avsikt tillsammans med en rapport 
från en överensstämmelsebedömning som 
utförts av ett erkänt oberoende organ i 
enlighet med artikel 16.1.

Or. en

Ändringsförslag 322
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 

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
anmäla sin avsikt att tillhandahålla en 
kvalificerad betrodd tjänst till 
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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.

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.

Or. en

Motivering

En positiv kontrollprocess bör vara ett villkor för att få tillhandahålla kvalificerade betrodda 
tjänster.

Ändringsförslag 323
Pilar del Castillo Vera

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 rapporten från 
säkerhetsgranskningen till tillsynsorganet 
och när de fått sin status som kvalificerad 
tillhandahållare bekräftad.

Or. en
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Ändringsförslag 324
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 kontrollprocessen visar 
att kraven är uppfyllda ska tillsynsorganet 
bevilja status som kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster och 
den kvalificerade tillhandahållaren får 
börja tillhandahålla de kvalificerade 
betrodda tjänsterna.

Or. en

Motivering

En positiv kontrollprocess bör vara ett villkor för att få tillhandahålla kvalificerade betrodda 
tjänster.

Ändringsförslag 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Tillsynsorganet ska på begäran få 
åtkomst till tekniska och organisatoriska 
planer, planer för kontinuitetshantering, 
tjänstepolicydokument eller andra 
dokument som ingår i rapporten om 
bedömning av överensstämmelse. 

Or. en
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Ändringsförslag 326
Pilar del Castillo Vera

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 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 kvalificerad status har 
bekräftats.

Or. en

Ändringsförslag 327
Jürgen Creutzmann

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.

utgår

Or. en

Motivering

Slås ihop med punkterna 1 och 2.

Ändringsförslag 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 
tillhandahållaren av betrodda tjänster och 
de betrodda tjänster som denne 
tillhandahåller uppfyller kraven i denna 
förordning, särskilt de krav som anges för 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster. Om tillsynsorganet kommer fram 
till att tillhandahållaren av betrodda 
tjänster och de betrodda tjänster som 
denne tillhandahåller uppfyller dessa 
krav, ska tillsynsorganet bevilja 
kvalificerad status för tillhandahållaren 
av betrodda tjänster och de betrodda 
tjänster som denne tillhandahåller samt 
ange denna status i de förteckningar över 
betrodda tjänsteleverantörer som avses i 
artikel 18 senast två månader efter 
anmälan i enlighet med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 330
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 en 
kontrollprocess 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 onödigt 
dröjsmål och senast inom 2 veckor.

Or. en

Motivering

Eftersom kontrollprocessen kan ta upp till 3 månader bör tidsfristen för offentliggörande vara 
relativt kort.

Ändringsförslag 331
Silvia-Adriana Ţicău

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. Om den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster har 
lämnat in relevanta dokument, ska 
kontrollen slutföras inom högst 
nio månader efter tidpunkten för 
anmälan.

Or. ro
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Ändringsförslag 332
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 
tidsperioden får inte överskrida 
3 månader.

Or. en

Motivering

Eftersom kontrollen har gjorts till ett villkor för att inleda tjänster bör det finnas en tidsgräns 
för tillsynsorganet.

Ändringsförslag 333
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
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Motivering

Kontroll ska vara villkoret för att tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster.

Ändringsförslag 334
Pilar del Castillo Vera

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

Ändringsförslag 335
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Ändringsförslag 336
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 och 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 337
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer
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.
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.
3. Medlemsstaterna ska utan onödigt 
dröjsmål till kommissionen lämna 
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information om det organ som ansvarar 
för att upprätta, underhålla och 
offentliggöra nationella förteckningar 
över betrodda tjänsteleverantörer, samt 
närmare uppgifter om var dessa 
förteckningar offentliggörs, det certifikat 
som används för att underteckna eller 
försegla förteckningarna över betrodda 
tjänsteleverantörer och eventuella 
ändringar i dem.
4. Kommissionen ska se till att den 
information som avses i punkt 3 genom en 
säker kanal görs tillgänglig för 
allmänheten i elektroniskt undertecknad 
eller förseglad form som lämpar sig för 
automatiserad behandling.
5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställandet av den 
information som avses i punkt 1.
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.

Or. en

Motivering

Denna artikel utgår inte längre, eftersom den allmänna ansvarsskyldigheten och 
skadeståndsskyldigheten för betrodda tjänsteleverantörer nu är sådan att det är möjligt för 
tjänsteleverantörer som behöver de betrodda tjänsterna att utvärdera säkerhetsnivån och 
välja den tjänst som är bäst lämpad för deras behov.

Ändringsförslag 338
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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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 av såväl själva förteckningen 
som de enskilda certifikaten.

Or. en

Motivering

Förtydligande för att säkerställa att själva certifikaten kan behandlas i datorprogram. Detta 
är i praktiken nödvändigt för validering.

Ändringsförslag 339
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 rörande fastställandet av den 
information som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

En delegerad akt verkar inte nödvändig. Detta ingår därför i genomförandeakten i punkt 6.

Ändringsförslag 340
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6
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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 specificera den
information som avses i 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 341
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

Denna artikel utgår inte längre, eftersom den allmänna ansvarsskyldigheten och 
skadeståndsskyldigheten för betrodda tjänsteleverantörer nu är sådan att det är möjligt för 
tjänsteleverantörer som behöver de betrodda tjänsterna att utvärdera säkerhetsnivån och 
välja den tjänst som är bäst lämpad för deras behov.

Ändringsförslag 342
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En kvalificerad tillhandahållare av 1. En kvalificerad tillhandahållare av 
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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.

betrodda tjänster ska när den utfärdar ett 
kvalificerat certifikat, på lämpligt sätt och i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, 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 343
Jürgen Creutzmann

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 sin 
skadeståndsskyldighet enligt denna 
förordning, särskilt genom att förfoga över 
tillräckliga ekonomiska medel eller genom 
att teckna ett lämpligt 
ansvarsförsäkringssystem.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga formuleringen verkade i sig ålägga tillhandahållare av tjänster 
skadeståndsskyldighet. I själva verket bör den endast göra försiktighetsåtgärder 
obligatoriska.

Ändringsförslag 344
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c
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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, samt ansvarsbegränsningar, på 
ett tydligt och öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 345
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led d

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 obehöriga ändringar 
och garantera den tekniska säkerheten och 
tillförlitligheten hos de förfaranden som 
stöds av dessa.

Or. en

Motivering

Ordet tillförlitliga kan visserligen antyda högre standard, men systemet måste till syvende och 
sist uppfylla kraven i denna punkt. Det är oklart om ”tillförlitliga” i sig utgör ett ytterligare 
krav. Det bör förtydligas att behöriga ändringar bör vara möjliga.

Ändringsförslag 346
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 

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

Or. en

Motivering

Ordet tillförlitliga kan visserligen antyda högre standard, men systemet måste till syvende och 
sist uppfylla kraven i denna punkt. Det är oklart om ”tillförlitliga” i sig utgör ett ytterligare 
krav.

Ändringsförslag 347
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 i de fall där detta är tillåtet enligt 
nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning eller där samtycke från 
den person till vilken uppgifterna har 
utfärdats har erhållits,

Or. en

Motivering

Förtydligande av att offentliggörande kan krävas eller tillåtas enligt befintlig nationell 
lagstiftning eller EU-lagstiftning.

Ändringsförslag 348
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 

(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 
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rättsliga förfaranden kunna lägga fram 
bevis. Registreringen får göras 
elektroniskt.

rättsliga förfaranden kunna lägga fram 
bevis. Detta gäller även om den 
kvalificerade tillhandahållaren av 
betrodda tjänster har upphört att 
tillhandahålla kvalificerade betrodda 
tjänster. Registreringen får göras 
elektroniskt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att relevant information finns tillgänglig även om tillhandahållaren av tjänster 
har upphört med sin verksamhet.

Ändringsförslag 349
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) De ska vägra att tillhandahålla 
tjänster för verksamheter som de vet är 
olagliga.

Or. fr

Ändringsförslag 350
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 onödigt dröjsmål.

Or. en
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Ändringsförslag 351
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 eventuella 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 eventuella 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 exakt vad ”effektivt” och ”tillförlitligt” betyder. ”Tillgänglig när som helst” 
innebär redan tillförlitlighet. Dessutom kan lösningar inom den privata sektorn till skillnad 
från tjänster inom den offentliga sektorn inte alltid vara kostnadsfria. Parter som använder 
sådana tjänster bör ha frihet att välja sin underliggande affärsmodell.

Ändringsförslag 352
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. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
tillförlitliga system och produkter.
Kommissionen ska se till att synpunkter 
från intressenter beaktas, helst i form av 
en konsekvensbedömning, när standarder 
som ska användas inom ramen för denna 
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enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

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 det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Denna ändring är relevant för varje artikel i förordningen där användning av standarder 
nämns.

Ändringsförslag 353
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 det granskningsförfarande 
som avses 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 det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Syftet bör vara att ta fram standarder som överensstämmer med de krav som fastställs i denna 
förordning. Det är oklart om ”tillförlitliga” i sig utgör ett ytterligare krav. Det finns ingen 
rättslig skillnad mellan ett system som uppfyller krav X och ett tillförlitligt system som 
uppfyller krav X. Tvärtom kan standarder för ”tillförlitliga” system ge ett felaktigt intryck av 
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att andra system som uppfyller samma krav, men inte standarden, inte är tillförlitliga.

Ändringsförslag 354
Pilar del Castillo Vera

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 det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
tillförlitliga system och produkter. 
Överensstämmelse med kraven i artikel 19 
ska uppnås genom att tillförlitliga system 
och produkter överensstämmer med dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 355
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
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Motivering

Formuleringen i direktiv 1999/93/EG verkar ta hänsyn till olika nationella form- och 
procedurkrav på ett bättre sätt.


