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Ändringsförslag 356
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. En elektronisk signatur ska ha samma 
rättsliga verkan som en handskriven 
signatur. Framför allt ska en förfalskad 
signatur betraktas som ogiltig. Det är den 
beroende parten som ska fastställa 
huruvida en signatur är förfalskad eller 
inte.

Or. en

Motivering

Signaturer behandlas på olika sätt i de olika medlemsstaternas jurisdiktion. Detta betyder 
dock inte att det är konsumenten eller användaren av ett system som avgör huruvida det 
föreligger en risk för förfalskning eller inte, utan den enhet som tillhandahåller systemet (och 
därför lättare kan åtgärda fel och se till att inga fel uppstår).

Ändringsförslag 357
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 358
Jean-Pierre Audy

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 
förmodas ha samma rättsliga verkan som 
en handskriven signatur.

Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av risken för förfalskning av den elektroniska signaturen är tanken med detta 
ändringsförslag att införa” förmodas ha samma” snarare än ”att ha samma” verkan.

Ändringsförslag 359
Marita Ulvskog

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 signatur ska ha samma rättsliga 
verkan som en handskriven signatur.

Or. en

Ändringsförslag 360
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. en

Motivering

Med beaktande av föregående punkt ter sig den rättsliga verkan i denna punkt oklar.

Ändringsförslag 361
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 362
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Signaturer behandlas på olika sätt i de olika medlemsstaternas jurisdiktion. Vissa länder har 
mycket starka notarietraditioner, andra inte. Harmonisering och förutsebarhet för 
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medborgarna vad gäller erkännande av signaturer kräver andra rättsliga förändringar än en 
förordning om elektroniska signaturer.

Ändringsförslag 363
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är oklart huruvida ”erkännas” och ”godtas” är olika begrepp och huruvida de medför 
olika rättsliga effekter. ”Särskilt” får utgå eftersom punkten, precis som nästa, endast avser 
offentliga tjänster. Privata parter bör kunna använda de säkerhetsnivåer som de kan enas om.

Ändringsförslag 364
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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organ.

Or. en

Ändringsförslag 365
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Sammanslagen med punkt 7.

Ändringsförslag 366
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Just denna efterlevnadsmekanism behövs inte längre, eftersom mekanismen för antagande av 
tekniska krav fastställs i den ändrade artikel 37a (ny).
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Ändringsförslag 367
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 368
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska signaturer. 
Överensstämmelse med den säkerhetsnivå 
som fastställs i en delegerad akt antagen 
enligt punkt 6 ska förutsättas när en 
elektronisk signatur uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 

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

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

Or. en

Motivering

Genomförandeakter verkar mer lämpliga.

Ändringsförslag 369
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.



PE510.822v01-00 10/58 AM\936634SV.doc

SV

Ändringsförslag 370
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 utgår
Kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer
1. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer ska uppfylla kraven i bilaga I.
2. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer ska inte omfattas av några 
obligatoriska krav som går utöver kraven 
i bilaga I.
3. Om ett kvalificerat certifikat för en 
elektronisk signatur har återkallats efter 
den ursprungliga aktiveringen, ska det 
förlora sin giltighet och dess status som 
kvalificerat ska inte under några 
omständigheter återgå genom att dess 
giltighet förnyas.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer av de krav som anges i 
bilaga I.
5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med 
kraven i bilaga I ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för elektroniska 
signaturer uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en
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(Se även de ändrade artiklarna 9–15 och de ändrade artiklarna 3–7.) 

Motivering

Man bör inte fastställa strikta tekniska standarder i en EU-förordning vilket görs i bilagorna. 
Det finns redan tillräckligt starka incitament för marknadsaktörerna att garantera 
tillförlitlighet, och mekanismer för att uppmuntra tillförlitlighet fastställs genom öppenhet, 
granskning och skadeståndsansvar i artiklarna 9–15 och artiklarna 3–7.

Ändringsförslag 371
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det ska fortfarande vara möjligt för medlemsstaterna att fastställa ytterligare krav för 
användning, såsom attribut för vissa yrken. Medlemsstaterna ska dock anpassa sina 
respektive system för gränsöverskridande transaktioner.

Ändringsförslag 372
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



PE510.822v01-00 12/58 AM\936634SV.doc

SV

Or. en

Motivering

En genomförandeakt verkar mer lämplig. Därför sammanslagen med följande punkt.

Ändringsförslag 373
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med kraven 
i bilaga I ska förutsättas när ett kvalificerat 
certifikat för elektroniska signaturer 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med 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 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
signaturer. Kommissionen ska garantera 
att berörda parters synpunkter beaktas i 
vederbörlig ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
denna förordning. Överensstämmelse med 
kraven i bilaga I ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för elektroniska 
signaturer uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 374
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En genomförandeakt verkar mer lämplig. Föregående punkt har därför slagits samman med 
denna.

Ändringsförslag 375
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Krav på kvalificerade anordningar för 
skapande av elektroniska signaturer
1. Kvalificerade anordningar för 
skapande av elektroniska signaturer ska 
uppfylla kraven i bilaga II.
2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer. 
Överensstämmelse med kraven i bilaga II 
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ska förutsättas när en kvalificerad 
anordning för skapande av elektroniska 
signaturer 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

Man bör inte fastställa strikta tekniska standarder i en EU-förordning vilket görs i bilagorna. 
Det finns redan tillräckligt starka incitament för marknadsaktörerna att garantera 
tillförlitlighet, och mekanismer för att uppmuntra tillförlitlighet fastställs genom öppenhet, 
granskning och skadeståndsansvar i artiklarna 9–15 och artiklarna 3–7.

Ändringsförslag 376
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade anordningar för skapande av 
elektroniska signaturer. Kommissionen ska 
garantera att berörda parters synpunkter 
beaktas i vederbörlig ordning, helst i form 
av en konsekvensbedömning, vid 
fastställande av de standarder som ska 
användas i denna förordning. 
Överensstämmelse med kraven i bilaga II 
ska förutsättas när en kvalificerad 
anordning för skapande av elektroniska 
signaturer uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.
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Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 377
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kvalificerade anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer får certifieras av 
lämpliga offentliga eller privata organ som 
utsetts av medlemsstaterna, förutsatt att de 
har genomgått ett förfarande för 
säkerhetsutvärdering som utförts i enlighet 
med någon av de standarder för 
säkerhetsbedömning av 
informationsteknikprodukter som finns 
med i en förteckning som kommissionen 
ska upprätta genom genomförandeakter.
Kommissionen ska garantera att berörda 
parters synpunkter beaktas i vederbörlig 
ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
denna förordning. 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

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 378
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Visst. Varför följdes inte dessa? Vi upprättar en förteckning.

Ändringsförslag 379
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliggörande av en förteckning över 
certifierade kvalificerade anordningar för 
skapande av elektroniska signaturer

Offentliggörande av en förteckning över 
certifierade anordningar för skapande av 
elektroniska signaturer

Or. en
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Ändringsförslag 380
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utan onödigt 
dröjsmål till kommissionen lämna 
information om kvalificerade anordningar 
för skapande av elektroniska signaturer 
som har certifierats av de organ som avses 
i artikel 23. De ska utan onödigt dröjsmål 
även informera kommissionen om 
anordningar för skapande av elektroniska 
signaturer som inte längre är certifierade.

1. Medlemsstaterna ska utan onödigt 
dröjsmål till kommissionen lämna 
information om anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer som har 
certifierats av de organ som avses i 
artikel 23. De ska utan onödigt dröjsmål 
även informera kommissionen om 
anordningar för skapande av elektroniska 
signaturer som inte längre är certifierade.

Or. en

Ändringsförslag 381
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på grundval av den 
information som inkommit upprätta, 
offentliggöra och underhålla en förteckning 
över certifierade kvalificerade anordningar 
för skapande av elektroniska signaturer.

2. Kommissionen ska på grundval av den 
information som inkommit upprätta, 
offentliggöra och underhålla en förteckning 
över certifierade kvalificerade anordningar 
för skapande av elektroniska signaturer.
Kommissionen ska elektroniskt och utan 
dröjsmål skicka dessa uppdateringar till 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 382
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska på grundval av den 
information som inkommit upprätta,
offentliggöra och underhålla en förteckning 
över certifierade kvalificerade anordningar 
för skapande av elektroniska signaturer.

2. Kommissionen ska på grundval av den 
information som inkommit upprätta, 
offentliggöra och underhålla en förteckning 
över certifierade anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer.

Or. en

Ändringsförslag 383
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 384
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Krav på validering av kvalificerade 
elektroniska signaturer
1. En kvalificerad elektronisk signatur 
ska anses vara giltig om det med en hög 
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grad av säkerhet kan fastställas att 
följande krav är uppfyllda vid tidpunkten 
för undertecknandet:
(a) Certifikatet som stöder signaturen ska 
vara ett kvalificerat certifikat för 
elektroniska signaturer som uppfyller 
kraven i bilaga I.
(b) Det kvalificerade certifikatet ska vara 
äkta och giltigt.
(c) Valideringsuppgifterna för signaturen 
ska överensstämma med de uppgifter som 
lämnats till den beroende parten.
(d) Den uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder undertecknaren ska 
på rätt sätt ha tillhandahållits den 
beroende parten.
(e) Användningen av en eventuell 
pseudonym ska tydligt ha angetts för den 
beroende parten om en pseudonym 
används.
(f) Den elektroniska signaturen ska ha 
skapats med en kvalificerad anordning för 
skapande av elektroniska signaturer.
(g) Integriteten hos de undertecknade 
uppgifterna ska inte ha äventyrats.
(h) Kraven i artikel 3.7 ska vara 
uppfyllda.
(i) Det system som används för att 
validera signaturen ska ge den beroende 
parten det korrekta resultatet av 
valideringsförfarandet och göra det 
möjligt för den beroende parten att 
upptäcka eventuella problem som är 
relevanta för säkerheten.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer av de krav som anges i 
punkt 1.
3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
validering av kvalificerade elektroniska 
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signaturer. Överensstämmelse med 
kraven i punkt 1 ska förutsättas när 
valideringen av kvalificerade elektroniska 
signaturer uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Man bör inte fastställa strikta tekniska standarder i en EU-förordning vilket görs i bilagorna. 
Det finns redan tillräckligt starka incitament för marknadsaktörerna att garantera 
tillförlitlighet, och mekanismer för att uppmuntra tillförlitlighet fastställs genom artiklarna 
15–16 om öppenhet och granskning.

Ändringsförslag 385
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
validering av kvalificerade elektroniska 
signaturer. Kommissionen ska garantera 
att berörda parters synpunkter beaktas i 
vederbörlig ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
denna förordning. Överensstämmelse med 
kraven i punkt 1 ska förutsättas när 
valideringen av kvalificerade elektroniska
signaturer 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.
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Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 386
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår
Kvalificerad valideringstjänst för 
kvalificerade elektroniska signaturer
1. En kvalificerad valideringstjänst för 
kvalificerade elektroniska signaturer ska 
tillhandahållas av en kvalificerad 
tillhandahållare som
(a) tillhandahåller validering i enlighet 
med artikel 25.1, och
(b) gör det möjligt för betrodda parter att 
erhålla resultaten av 
valideringsförfarandet på ett automatiskt 
sätt som är tillförlitligt, effektivt och 
försett med en avancerad elektronisk 
signatur eller ett avancerat elektroniskt 
sigill från tillhandahållaren av den 
kvalificerade valideringstjänsten.
2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för den 
kvalificerade valideringstjänst som avses i 
punkt 1. Överensstämmelse med kraven i 
punkt 1 b ska förutsättas när 
valideringstjänsten för en kvalificerad 
elektronisk signatur uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
39.2. Kommissionen ska offentliggöra 
akterna i Europeiska unionens officiella 
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tidning.

Or. en

Motivering

Man bör inte fastställa strikta tekniska standarder i en EU-förordning vilket görs i bilagorna. 
Det finns redan tillräckligt starka incitament för marknadsaktörerna att garantera 
tillförlitlighet, och mekanismer för att uppmuntra tillförlitlighet fastställs genom artiklarna 
15–16 om öppenhet och granskning.

Ändringsförslag 387
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som avses med ”tillförlitligt” och ”effektivt”. Det avgörande är i vilket fall 
som helst den affärsmodell som tillhandahållare av tjänster väljer eftersom det ligger i deras 
intresse att erbjuda effektiva och tillförlitliga tjänster till sina användare.

Ändringsförslag 388
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 

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

referensnummer till standarder för den 
kvalificerade valideringstjänst som avses i 
punkt 1. Kommissionen ska garantera att 
berörda parters synpunkter beaktas i 
vederbörlig ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
denna förordning. Överensstämmelse med 
kraven i punkt 1 b ska förutsättas när 
valideringstjänsten för en kvalificerad 
elektronisk signatur uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
39.2. Kommissionen ska offentliggöra 
akterna i Europeiska unionens officiella 
tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 389
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Bevarande av kvalificerade elektroniska 
signaturer
1. En kvalificerad tjänst för bevarande av 
elektroniska signaturer ska 
tillhandahållas av en kvalificerad 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
använder förfaranden och tekniker som 
gör det möjligt att utöka tillförlitligheten 
hos valideringsuppgifterna för 
kvalificerade elektroniska signaturer 
bortom tidpunkten för deras tekniska 
giltighet.
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2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer av de krav som anges i 
punkt 1.
3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
bevarande av kvalificerade elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med 
kraven i punkt 1 ska förutsättas när 
systemen för bevarandet av kvalificerade 
elektroniska signaturer uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
39.2. Kommissionen ska offentliggöra 
akterna i Europeiska unionens officiella 
tidning.

Or. en

Motivering

Man bör inte fastställa strikta tekniska standarder i en EU-förordning vilket görs i bilagorna. 
Det finns redan tillräckligt starka incitament för marknadsaktörerna att garantera 
tillförlitlighet, och mekanismer för att uppmuntra tillförlitlighet fastställs genom 
artiklarna 15–16 om öppenhet och granskning.

Ändringsförslag 390
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
bevarande av kvalificerade elektroniska 
signaturer. Överensstämmelse med kraven 
i punkt 1 ska förutsättas när systemen för 
bevarandet av kvalificerade elektroniska 
signaturer uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
bevarande av kvalificerade elektroniska 
signaturer. Kommissionen ska garantera 
att berörda parters synpunkter beaktas i 
vederbörlig ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
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enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

denna förordning. Överensstämmelse med 
kraven i punkt 1 ska förutsättas när 
systemen för bevarandet av kvalificerade 
elektroniska signaturer uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
39.2. Kommissionen ska offentliggöra 
akterna i Europeiska unionens officiella 
tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 391
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Rättslig verkan av elektroniska sigill
1. Ett elektroniskt sigill ska inte förvägras 
rättslig verkan eller giltighet som bevis vid 
rättsliga förfaranden enbart på grund av
att sigillet är i elektronisk form.
2. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
omfattas av en rättslig presumtion som 
garanterar ursprunget och integriteten 
hos de uppgifter som det är kopplat till.
3. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.
4. Om ett elektroniskt sigill med en lägre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill krävs, 
särskilt av en medlemsstat för tillgång till 
en nättjänst som erbjuds av ett offentligt 
organ på grundval av en lämplig 
bedömning av riskerna med en sådan 
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tjänst, ska alla elektroniska sigill som 
motsvarar minst samma säkerhetsnivå 
erkännas och godtas.
5. Medlemsstaterna ska för tillgång till en 
tjänst online som tillhandahålls av ett 
organ i den offentliga förvaltningen inte 
kräva ett elektroniskt sigill med en högre 
säkerhetsnivå än den som gäller för 
kvalificerade elektroniska sigill.
6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställandet av de
olika säkerhetsnivåer för elektroniska 
sigill som avses i punkt 4.
7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska sigill. 
Överensstämmelse med den säkerhetsnivå 
som fastställs i en delegerad akt antagen 
enligt punkt 6 ska förutsättas när ett 
elektroniskt sigill uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
39.2. Kommissionen ska offentliggöra 
akterna i Europeiska unionens officiella 
tidning.

Or. en

Ändringsförslag 392
Paul Rübig

Förslag till förordning
Kapitel 3 – avdelning 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektroniska sigill Elektroniska sigill och/eller märkningar

Or. en



AM\936634SV.doc 27/58 PE510.822v01-00

SV

Ändringsförslag 393
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Ett kvalificerat elektroniskt sigill ska 
säkerställa identiteten på skaparen och 
integriteten hos de uppgifter som det är 
kopplat till.

Or. en

Motivering

En rättslig presumtion skulle gå utöver en elektronisk signaturs effekt. ”Ursprunget” 
förefaller dessutom för vagt som rättsligt begrepp eftersom det bland annat berör nationell 
processrätt och handelsrätt i fråga om representation, avsiktsförklaring osv.

Ändringsförslag 394
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 395
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Särskilt” utgår eftersom punkten, precis som nästa, endast avser offentliga tjänster. Privata 
parter bör kunna använda de säkerhetsnivåer som de kan enas om.

Ändringsförslag 396
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att fastställa ännu striktare krav på nationell nivå. Dessa får dock inte 
hindra gränsöverskridande transaktioner.
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Ändringsförslag 397
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

En genomförandeakt verkar mer lämplig. Sammanslagen med följande punkt.

Ändringsförslag 398
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
säkerhetsnivån hos elektroniska sigill. 
Kommissionen ska garantera att berörda 
parters synpunkter beaktas i vederbörlig 
ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
denna förordning. Överensstämmelse med 
den säkerhetsnivå som fastställs i en 
delegerad akt antagen enligt punkt 6 ska
förutsättas när ett elektroniskt sigill 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
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unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 399
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

En genomförandeakt verkar mer lämplig.

Ändringsförslag 400
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Krav på kvalificerade certifikat för 
elektroniska sigill
1. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill ska uppfylla kraven i bilaga III.
2. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill ska inte omfattas av några 
obligatoriska krav som går utöver kraven 
i bilaga III.
3. Om ett kvalificerat certifikat för ett 
elektroniskt sigill har återkallats efter den 
ursprungliga aktiveringen ska det förlora 
sin giltighet och dess status som 
kvalificerat ska inte under några 
omständigheter återgå genom att dess 
giltighet förnyas.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer av de krav som anges i 
bilaga III.
5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill. Överensstämmelse med kraven i 
bilaga III ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för elektroniska 
sigill uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 401
Paul Rübig
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill ska uppfylla kraven i bilaga III.

1. Kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill och/eller märkningar ska uppfylla 
kraven i bilaga III.

Or. en

Ändringsförslag 402
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att införa särskilda krav för nationell användning. 

Ändringsförslag 403
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 404
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett kvalificerat certifikat för ett 
elektroniskt sigill har återkallats efter den 
ursprungliga aktiveringen ska det förlora 
sin giltighet och dess status som 
kvalificerat ska inte under några 
omständigheter återgå genom att dess 
giltighet förnyas.

3. Om ett kvalificerat certifikat för ett 
elektroniskt sigill och/eller märkningar
har återkallats efter den ursprungliga 
aktiveringen ska det förlora sin giltighet 
och dess status som kvalificerat ska inte 
under några omständigheter återgå genom 
att dess giltighet förnyas.

Or. en

Ändringsförslag 405
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill. Överensstämmelse med kraven i 
bilaga III ska förutsättas när ett kvalificerat 
certifikat för elektroniska sigill uppfyller 
dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med 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 
kvalificerade certifikat för elektroniska 
sigill. Kommissionen ska garantera att 
berörda parters synpunkter beaktas i 
vederbörlig ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
denna förordning. Överensstämmelse med 
kraven i bilaga III ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för elektroniska sigill 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.
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Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 406
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 407
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Kvalificerade anordningar för skapande 
av elektroniska sigill
1. Artikel 22 ska även gälla för kraven på 
kvalificerade anordningar för skapande 
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av elektroniska sigill.
2. Artikel 23 ska även gälla för 
certifieringen av kvalificerade 
anordningar för skapande av elektroniska 
sigill.
3. Artikel 24 ska även gälla för 
offentliggörandet av en förteckning över 
certifierade kvalificerade anordningar för 
skapande av elektroniska sigill.

Or. en

Ändringsförslag 408
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 22 ska även gälla för kraven på 
kvalificerade anordningar för skapande av 
elektroniska sigill.

1. Artikel 22 ska även gälla för kraven på 
kvalificerade anordningar för skapande av 
elektroniska sigill och/eller märkningar.

Or. en

Ändringsförslag 409
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artikel 23 ska även gälla för 
certifieringen av kvalificerade anordningar 
för skapande av elektroniska sigill.

2. Artikel 23 ska även gälla för 
certifieringen av kvalificerade anordningar 
för skapande av elektroniska sigill 
och/eller märkningar.

Or. en
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Ändringsförslag 410
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Artikel 24 ska även gälla för 
offentliggörandet av en förteckning över 
certifierade kvalificerade anordningar för 
skapande av elektroniska sigill.

3. Artikel 24 ska även gälla för 
offentliggörandet av en förteckning över 
certifierade kvalificerade anordningar för 
skapande av elektroniska sigill och/eller 
märkningar.

Or. en

Ändringsförslag 411
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Validering och bevarande av kvalificerade 
elektroniska sigill
Artiklarna 25, 26 och 27 ska även gälla 
för validering och bevarande av 
kvalificerade elektroniska sigill.

Or. en

Ändringsförslag 412
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 25, 26 och 27 ska även gälla för 
validering och bevarande av kvalificerade 

Artiklarna 25, 26 och 27 ska även gälla för 
validering och bevarande av kvalificerade 
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elektroniska sigill. elektroniska sigill och/eller märkningar.

Or. en

Ändringsförslag 413
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Rättslig verkan av elektroniska 
tidsmärkningar
1. En elektronisk tidsmärkning ska inte 
förvägras rättslig verkan eller giltighet 
som bevis vid rättsliga förfaranden enbart 
på grund av att tidsmärkningen är i 
elektronisk form.
2. En kvalificerad elektronisk 
tidsmärkning ska omfattas av en rättslig 
presumtion som garanterar den tid som 
den anger och integriteten hos de 
uppgifter som tiden är kopplad till.
3. En kvalificerad elektronisk 
tidsmärkning ska erkännas och godtas i 
alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 414
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Krav på kvalificerade elektroniska 



PE510.822v01-00 38/58 AM\936634SV.doc

SV

tidsmärkningar
1. En kvalificerad elektronisk 
tidsmärkning ska uppfylla följande krav:
(a) Den ska vara korrekt kopplad till 
samordnad universaltid (UTC) så att det 
utesluter varje möjlighet till att 
uppgifterna ändras utan att det går att 
upptäcka.
(b) Den ska vara grundad på en korrekt 
tidskälla.
(c) Den ska vara utfärdad av en 
kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster.
(d) Den ska vara undertecknad med hjälp 
av en avancerad elektronisk signatur eller 
ett avancerat elektroniskt sigill från den 
kvalificerade tillhandahållaren av 
betrodda tjänster eller genom en likvärdig 
metod.
2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
korrekt koppling av tidpunkt till uppgifter 
och korrekt tidskälla. Överensstämmelse 
med kraven i punkt 1 ska förutsättas när 
en korrekt koppling av tidpunkt till 
uppgifter och en korrekt tidskälla 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 415
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den ska vara undertecknad med hjälp 
av en avancerad elektronisk signatur eller 
ett avancerat elektroniskt sigill från den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster eller genom en likvärdig metod.

(d) Den ska vara undertecknad med hjälp 
av en avancerad elektronisk signatur eller 
ett avancerat elektroniskt sigill från den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
tjänster.

Or. ro

Ändringsförslag 416
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för korrekt 
koppling av tidpunkt till uppgifter och 
korrekt tidskälla. Överensstämmelse med 
kraven i punkt 1 ska förutsättas när en 
korrekt koppling av tidpunkt till uppgifter 
och en korrekt tidskälla uppfyller dessa 
standarder. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
39.2. Kommissionen ska offentliggöra 
akterna i Europeiska unionens officiella 
tidning.

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för korrekt 
koppling av tidpunkt till uppgifter och 
korrekt tidskälla. Kommissionen ska 
garantera att berörda parters synpunkter 
beaktas i vederbörlig ordning, helst i form 
av en konsekvensbedömning, vid 
fastställande av de standarder som ska 
användas i denna förordning. 
Överensstämmelse med kraven i punkt 1 
ska förutsättas när en korrekt koppling av 
tidpunkt till uppgifter och en korrekt 
tidskälla uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.



PE510.822v01-00 40/58 AM\936634SV.doc

SV

Ändringsförslag 417
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Rättslig verkan och godtagande av 
elektroniska dokument
1. Ett elektroniskt dokument ska anses 
vara likvärdigt med ett pappersdokument 
och vara giltigt som bevis vid rättsliga 
förfaranden med avseende på dess 
säkerhetsnivå i fråga om äkthet och 
integritet.
2. Ett dokument försett med en 
kvalificerad elektronisk signatur eller ett 
kvalificerat elektroniskt sigill från den 
person som har behörighet att utfärda 
dokumentet i fråga ska omfattas av en 
rättslig presumtion om dess äkthet och 
integritet, förutsatt att dokumentet inte 
innehåller några dynamiska egenskaper 
som automatiskt kan förändra 
dokumentet.
3. När ett originaldokument eller en 
bestyrkt kopia krävs för 
tillhandahållandet av en tjänst online av 
ett organ i den offentliga förvaltningen 
ska åtminstone elektroniska dokument 
som utfärdats av personer med behörighet 
att utfärda dokumenten i fråga och som 
anses utgöra original eller bestyrkta 
kopior i enlighet med 
ursprungsmedlemsstatens nationella 
lagstiftning godtas i övriga medlemsstater 
utan ytterligare krav.
4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format för 
elektroniska signaturer och sigill som 
alltid ska godtas när ett signerat eller 
förseglat dokument krävs av en 
medlemsstat för tillhandahållandet av en 
tjänst online av ett organ i den offentliga 
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förvaltningen enligt punkt 2. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 418
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I vissa fall krävs det original i pappersform och det kan vara olämpligt att ge elektroniska 
dokument samma rättsliga giltighet. Denna fråga bör i slutändan överlåtas till nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 419
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 420
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ett dokument som är elektroniskt signerat eller förseglat bör omfattas av en presumtion om 
dess äkthet och integritet. Det kan dock inte förekomma någon sådan presumtion avseende 
den person som signerat dokumentet eller har behörighet att göra det.

Ändringsförslag 421
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det finns vissa dolda element i elektroniska arkiv såsom ”senast visad” eller liknande som 
kan förändras, men syftet med bestämmelsen är att säkerställa innehållets integritet eftersom 
berörda parter förlitar sig på detta.

Ändringsförslag 422
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 423
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35 utgår
Rättslig verkan av en elektronisk 



PE510.822v01-00 44/58 AM\936634SV.doc

SV

leveranstjänst
1. Uppgifter som sänds eller tas emot med 
hjälp av en elektronisk leveranstjänst ska 
kunna godtas som bevis vid rättsliga 
förfaranden med avseende på 
uppgifternas integritet och vissheten om 
det datum och den tidpunkt då 
uppgifterna sändes eller togs emot av en 
särskilt angiven adressat.
2. Uppgifter som sänds eller tas emot med 
hjälp av en elektronisk leveranstjänst ska 
omfattas av en rättslig presumtion om 
uppgifternas integritet samt om 
riktigheten i det datum och den tidpunkt 
för sändning eller mottagande av 
uppgifterna som anges av den 
kvalificerade elektroniska 
leveranstjänsten.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande fastställandet av 
mekanismer för att sända eller ta emot 
uppgifter med hjälp av elektroniska 
leveranstjänster, vilka ska användas med 
sikte på att främja interoperabilitet mellan 
elektroniska leveranstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 424
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 36 utgår
Krav på kvalificerade elektroniska 
leveranstjänster
1. Kvalificerade elektroniska 
leveranstjänster ska uppfylla följande 
krav:
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(a) De ska tillhandahållas av en eller flera 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster.
(b) De ska utformas så att man otvetydigt 
kan identifiera avsändaren och i 
tillämpliga fall adressaten.
(c) Processen för att sända och ta emot 
uppgifter måste säkras genom en 
avancerad elektronisk signatur eller ett 
avancerat elektroniskt sigill från en 
kvalificerad tillhandahållare av betrodda 
tjänster på ett sätt som utesluter varje 
möjlighet till att uppgifterna ändras utan 
att det går att upptäcka.
(d) Eventuella ändringar av de uppgifter 
som behövs för att sända eller ta emot 
uppgifterna måste tydligt anges för 
uppgifternas avsändare och adressat.
(e) Datumet för sändning, mottagande 
och eventuella ändringar av uppgifter 
måste anges genom en kvalificerad 
elektronisk tidsmärkning.
(f) Om uppgifterna överförs mellan två 
eller flera kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster ska kraven i 
punkterna a till e gälla för alla 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster.
2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
processer för att sända och ta emot 
uppgifter. Överensstämmelse med kraven 
i punkt 1 ska förutsättas när en process 
för att sända och ta emot uppgifter 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 425
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
processer för att sända och ta emot 
uppgifter. Kommissionen ska garantera 
att berörda parters synpunkter beaktas i 
vederbörlig ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
denna förordning. Överensstämmelse med 
kraven i punkt 1 ska förutsättas när en 
process för att sända och ta emot uppgifter 
uppfyller dessa standarder. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 426
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Krav på kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser
1. Kvalificerade certifikat för 
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autentisering av webbplatser ska uppfylla 
kraven i bilaga IV.
2. Kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer av de krav som anges i 
bilaga IV.
4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för autentisering 
av webbplatser. Överensstämmelse med 
kraven i bilaga IV ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för autentisering av 
webbplatser uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 427
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Krav på kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser
1. Kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser ska uppfylla 
kraven i bilaga IV.
2. Kvalificerade certifikat för 
autentisering av webbplatser ska 
erkännas och godtas i alla medlemsstater.
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3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 rörande ytterligare 
specifikationer av de krav som anges i 
bilaga IV.
4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för autentisering 
av webbplatser. Överensstämmelse med 
kraven i bilaga IV ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för autentisering av 
webbplatser uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Det finns inget uppenbart mervärde i att skapa europeiska certifikat för webbplatser i en 
global nätmiljö. Det finns branschnormer som användarna känner till och vanligtvis 
använder. Ytterligare certifikat riskerar att förvirra användarna och skapa en skillnad i 
uppfattning av webbplatser vars värdland ligger utanför EU.

Ändringsförslag 428
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för autentisering av 
webbplatser. Överensstämmelse med 
kraven i bilaga IV ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för autentisering av 
webbplatser uppfyller dessa standarder. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 

4. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för 
kvalificerade certifikat för autentisering av 
webbplatser. Kommissionen ska garantera 
att berörda parters synpunkter beaktas i 
vederbörlig ordning, helst i form av en 
konsekvensbedömning, vid fastställande 
av de standarder som ska användas i 
denna förordning. Överensstämmelse med 
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som avses i artikel 39.2. Kommissionen 
ska offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.

kraven i bilaga IV ska förutsättas när ett 
kvalificerat certifikat för autentisering av 
webbplatser 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

Ändringen är relevant för varje artikel som tar upp användningen av standarder i texten.

Ändringsförslag 429
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Kapitel IIIa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IIIa
Standardisering

Artikel 37a
Mekanism för antagande av tekniska krav 
(1) Om bestämmelserna i denna 
förordning kan genomföras endast genom 
att krav ställs på särskilda tekniska 
egenskaper i elektronisk autentisering och 
system för elektronisk identifiering, ska 
medlemsstaterna informera 
kommissionen i enlighet med förfarandet 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om 
ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 
beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster.
(2) Utarbetandet av tekniska krav, 
specifikationer och standarder ska 
dessutom omfattas av de 
granskningsmekanismer som ingår i 
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direktiv 1999/5/EG och rådets 
beslut 87/95/EEG av den 22 december 
1986 om standardisering inom området 
informationsteknologi och 
telekommunikation.

Or. en

Motivering

Dessa direktiv fastställer hur en deltagande, transparent och öppen mekanism för att utveckla 
standarder och specifikationer ska inrättas i Europa, i enlighet med direktivet om 
standardisering.

Ändringsförslag 430
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.3, 15.5, 21.4, 23.3, 
25.2, 27.2, 29.4, 30.2, 31 och 37.3 ska ges 
till kommissionen för en period av fem år
från och med ikraftträdandet av denna 
förordning. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast sex månader före utgången av
femårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. ro

Ändringsförslag 431
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 13.5 och 15.5 ska 
ges till kommissionen för en obegränsad 
tidsperiod från och med ikraftträdandet av 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 432
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 433
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.

4. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen får inte anta en delegerad 
akt som omfattas av denna förordning 
utan föregående samråd med industrin 
och berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 434
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Genomförandeakter som omfattas av 
denna förordning får inte antas utan 
föregående samråd med industrin och 
berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 435
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 436
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 437
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 438
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 439
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Behövs inte längre.

Ändringsförslag 440
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga I – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) En uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder den undertecknare till 
vilken certifikatet utfärdas, inklusive minst 
(för de länder som stöder det)
användarens unika identifikation (lämplig 
för automatisk databehandling) och 
undertecknarens namn eller en pseudonym 
med uppgift om att det rör sig om en 
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pseudonym.

Or. en

Ändringsförslag 441
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga I – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Text från direktiv 1999/93/EG. Attribut används kanske inte i alla medlemsstater, men har 
visat sig användbara i vissa sektorer och bör därför inte uteslutas eftersom det skulle störa 
nuvarande praxis som bygger på direktiv 1999/93/EG.

Ändringsförslag 442
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Behövs inte längre.
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Ändringsförslag 443
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Behövs inte längre.

Ändringsförslag 444
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga III – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Valideringsuppgifter för elektroniska 
sigill som motsvarar uppgifterna för 
skapande av elektroniska sigill.

(d) En uppsättning uppgifter som 
otvetydigt företräder den juridiska person 
till vilken certifikatet utfärdas, inklusive 
minst namn och registreringsnummer i 
enlighet med vad som uppgetts i de 
officiella handlingarna (unika i 
unionssammanhang, lämpar sig för 
automatisk databehandling).

Or. en

Ändringsförslag 445
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.
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Or. en

Motivering

Behövs inte längre.

Ändringsförslag 446
Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Det finns inget uppenbart mervärde i att skapa europeiska certifikat för webbplatser i en 
global nätmiljö. Det finns branschnormer som användarna känner till och vanligtvis 
använder. Ytterligare certifikat riskerar att förvirra användarna och skapa en skillnad i 
uppfattning av webbplatser vars värdland ligger utanför EU.

Ändringsförslag 447
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga IV – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro
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Ändringsförslag 448
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga IV – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Adressuppgifter, inklusive minst stad 
och medlemsstat, för den juridiska person 
till vilken certifikatet utfärdas i enlighet 
med vad som uppgetts i de officiella 
handlingarna.

(d) Adressuppgifter, inklusive minst stad 
och medlemsstat, för den fysiska eller
juridiska person till vilken certifikatet 
utfärdas i enlighet med vad som uppgetts i 
de officiella handlingarna.

Or. ro

Ändringsförslag 449
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga IV – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det eller de domännamn som drivs av 
den juridiska person till vilken certifikatet 
utfärdas.

(e) Det eller de domännamn som drivs av 
den fysiska eller juridiska person till vilken 
certifikatet utfärdas.

Or. ro


