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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering 
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0238),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0133/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
18 september 20121,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för 
rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
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 

(1) Att bygga upp förtroendet för nätmiljön 
är avgörande för den ekonomiska och 
sociala utvecklingen. Bristande förtroende 
gör att konsumenter, företag och 
myndigheter tvekar att utföra transaktioner 

                                               
1 EUT C 351, 15.11.2012, s. 73.
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elektronisk väg och att använda nya 
tjänster.

på elektronisk väg och att använda nya 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är viktigt att se till att alla 
medborgare har tillgång till sådan teknik 
och kompetens som gör att de kan dra lika 
stor nytta av digitala erbjudanden och 
elektroniska tjänster för att garantera lika 
möjligheter och delaktighet på alla 
områden i samhället. 

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 
2011 om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård inrättas ett nätverk 
för nationella myndigheter som är 
ansvariga för e-hälsa. I syfte att öka 
säkerheten och kontinuiteten i 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska nätverket utarbeta riktlinjer om 
tillgång till elektroniska hälso- och 
sjukvårdsuppgifter samt tjänster, 
inklusive genom att stödja ”gemensamma 
åtgärder för identifiering och 
autentisering för att underlätta 
överförbara uppgifter i 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård”. 

utgår
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Ömsesidigt erkännande av e-identifiering 
och –autentisering är en förutsättning för 
att gränsöverskridande sjukvård ska 
kunna bli en verklighet för Europas 
befolkning. Om personer reser för att 
söka vård måste deras sjukjournaler vara 
tillgängliga i behandlingslandet. Detta 
förutsätter robusta, säkra och tillförlitliga 
ramar för elektronisk identifiering.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 4
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. 
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.
Processen för att bygga interoperabilitet 
måste dock respektera medlemsstaternas 
olika tillvägagångssätt i utvecklingen av 
sina nationella elektroniska 
identifieringssystem. Standarder för att 
garantera teknisk interoperabilitet måste 
vara teknikneutrala så att de val som 
medlemsstaterna gör respekteras; de bör 
inte heller förändra den grundläggande 
utformningen av sådana system. 
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Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Den gränsöverskridande 
användningen av medel för elektronisk 
identifiering bör inte avslöja 
personuppgifter som inte behövs för de 
tjänster som ska tillhandahållas. 
Principen om uppgiftsbegränsning bör 
därför följas i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Denna förordning bör vara 
teknikneutral. Den rättsliga verkan som 
den medför bör vara möjlig att uppnå med 
alla typer av tekniska medel, förutsatt att 
kraven i denna förordning är uppfyllda.

(21) Denna förordning bör vara 
teknikneutral, både i fråga om 
elektroniska identifieringssystem och 
betrodda tjänster. Den rättsliga verkan 
som den medför bör vara möjlig att uppnå 
med alla typer av tekniska medel, förutsatt 
att kraven i denna förordning är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I linje med de förpliktelser som följer 
av Förenta nationernas konvention om 

(23) I linje med de förpliktelser som följer 
av Förenta nationernas konvention om 
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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.

rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som har trätt i kraft i 
EU och i enlighet med kommissionens 
förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser, bör personer 
med funktionsnedsättning kunna använda 
betrodda tjänster och 
slutanvändarprodukter som används vid 
tillhandahållandet av dessa tjänster på 
samma villkor som andra konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) I artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt måste 
EU vid fastställandet och genomförandet 
av sin politik och verksamhet beakta de 
krav som är förknippade med främjandet 
av hög sysselsättning, garantier för ett 
fullgott socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor. Begreppen tillgänglighet och 
utformning för alla bör integreras i 
utvecklingen av rättsliga åtgärder för 
elektronisk identifiering på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) En tillhandahållare av betrodda 
tjänster är registeransvarig för 

(24) En tillhandahållare av betrodda 
tjänster är registeransvarig för 
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personuppgifter och måste därför uppfylla 
de förpliktelser som anges 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. Särskilt 
insamling av uppgifter ska begränsas så 
mycket som möjligt med hänsyn till 
ändamålet med den tjänst som 
tillhandahålls.

personuppgifter och måste därför uppfylla 
de förpliktelser som anges i nationell 
dataskyddslagstiftning och 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. Särskilt 
insamling och lagring av uppgifter ska 
begränsas så mycket som möjligt med 
hänsyn till ändamålet med den tjänst som 
tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) En hög nivå av dataskydd genom 
lämpliga och harmoniserade 
skyddsåtgärder blir allt viktigare vid 
användningen av system för elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster 
eftersom båda kommer att kräva 
behandling av personuppgifter. Sådan 
behandling kommer bland annat att 
krävas för att identifiera och autentisera 
personer på ett så tillförlitligt sätt som 
möjligt. Dessutom kan bristen på lämpliga 
skyddsåtgärder innebära allvarliga risker 
för uppgiftsskyddet såsom identitetsstöld, 
missbruk eller olaglig manipulation av 
elektroniska medier. 

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 24b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24b) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och de principer som bland 
annat erkänns i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att öka användarnas förtroende för 
den inre marknaden bör det åligga alla 
tillhandahållare av betrodda tjänster att 
tillämpa goda säkerhetsförfaranden som är 
lämpliga i förhållande till de risker som 
deras verksamhet är förenad med.

(26) För att bygga upp användarnas 
förtroende för de berörda tjänsterna bör 
det åligga alla tillhandahållare av betrodda
tjänster att tillämpa goda 
säkerhetsförfaranden som är lämpliga i 
förhållande till de risker som deras 
verksamhet är förenad med.

Or. en

Ändringsförslag 13
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) En säkerhetsföreträdelse kan, om det 
inte beaktas på ett lämpligt och snabbt 
sätt, innebära en betydande ekonomisk 
förlust eller social skada för de berörda, 
inklusive identitetsbedrägeri. Det är därför 
mycket viktigt att säkerhetsöverträdelser 
och bedömningar av säkerhetsrisker 
anmäls utan onödigt dröjsmål så att 
berörda parter kan förses med tillräcklig 
information i händelse av en 
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säkerhetsöverträdelse eller en 
integritetsförlust, framför allt för att ge 
dem möjlighet att minska potentiella 
negativa effekter.

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Denna förordning gäller elektronisk 
identifiering som tillhandahålls av 
medlemsstaterna, utfärdad av en annan 
enhet i enlighet med medlemsstaternas 
mandat eller utfärdad av en oberoende 
instans men med medlemsstaternas 
erkännande, och tillhandahållare av 
betrodda tjänster inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 15
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, 
elektroniska tidsmärkningar, elektroniska 
dokument, elektroniska leveranstjänster, 
autentisering av webbplatser och 
elektroniska certifikat, inklusive certifikat 
för elektroniska signaturer och för 
elektroniska sigill.

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

Or. en
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Motivering

Definitionen av betrodda tjänster i kommissionens förslag är mycket bred och kräver ändring. 
Denna lilla ändring minskar förordningens räckvidd, men definitionen av de betrodda 
tjänsterna måste utvecklas vidare.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a) säkerhetsöverträdelse: ett 
säkerhetstillbud som leder till oavsiktlig 
eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, 
ett inte auktoriserat avslöjande av eller 
tillgång till personuppgifter som överförts, 
lagrats eller på annat sätt behandlats.

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

När det enligt nationell lagstiftning eller 
administrativa förfaranden 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 
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 
baserad på teknikneutralitet som avses i 
artikel 7 erkännas och godtas för åtkomst 
till denna tjänst.

Or. en
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Ändringsförslag 18
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 
antingen vara utfärdat av medlemsstaten 
eller utfärdat av en annan enhet i enlighet 
med medlemsstatens mandat eller utfärdat 
av oberoende instans, men med den 
anmälande medlemsstatens erkännande.

Or. en

Ändringsförslag 19
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 ska 
kunna användas för att få åtkomst till 
åtminstone offentliga tjänster som erbjuder
elektronisk identifiering för åtkomst till 
denna tjänst i den anmälande 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 20
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 

(d) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att en autentiseringsmöjlighet är 
tillgänglig på internet när som helst så att 
alla beroende parter kan validera de 
personliga identifieringsuppgifter som tas 
emot i elektronisk form. Medlemsstaterna 
får endast ålägga beroende parter som är 
etablerade utanför deras territorium och 
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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.

som vill utföra en sådan autentisering 
sådana särskilda tekniska krav, som har 
överenskommits i enlighet med de 
förfaranden som fastställs i artikel 8. 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

Ändringsförslag 21
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) Det statliga organ som ansvarar för det 
anmälda systemet för elektronisk 
identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 38 när det gäller att underlätta 
gränsöverskridande interoperabilitet för 
medel för elektronisk identifiering genom 
fastställande av teknikneutrala minimikrav 
för de olika säkerhetsnivåerna som inte 
får förändra den grundläggande 
utformningen av de nationella systemen 
för elektronisk identifiering.

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Med avseende på det 
gränsöverskridande utbytet av 
personuppgifter som krävs för att 
garantera interoperabilitet för medel för 
elektronisk identifiering ska artikel 11.2 
gälla i tillämpliga delar.

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster och 
tillsynsorgan ska se till att personuppgifter 

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

behandlas på ett rättvist och lagligt sätt i 
enlighet med direktiv 95/46/EG och 
tillämplig nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
garantera konfidentialiteten och 
integriteten hos uppgifter som gäller en 
person till vilken den betrodda tjänsten 
tillhandahålls.

3. Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
garantera konfidentialiteten och 
integriteten hos uppgifter som gäller en 
person till vilken den betrodda tjänsten 
tillhandahålls, särskilt genom att se till att 
de uppgifter som används för att utveckla 
betrodda tjänster inte kan härledas.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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. De uppgifter som 
behandlas ska därför betraktas som 
personuppgifter även om pseudonymer 
används.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Rätt till tillgång och information för 

användaren av betrodda tjänster
Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
ge användarna 
(a) information om insamling, 
översändande och lagring av deras 
personuppgifter,
(b) möjligheter att kontrollera sina 
personuppgifter och utöva sina rättigheter 
i fråga om uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse ett lämpligt 1. Medlemsstaterna ska utse ett lämpligt 
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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.

tillsynsorgan 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.

Or. en

Ändringsförslag 31
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

De delegerade akterna bör utgå eftersom föredraganden anser att syftet och räckvidden av 
sådan delegering bör specificeras ytterligare. Kommissionen uppmanas att närmare 
specificera sitt syfte med förslaget om delegerade akter.

Ändringsförslag 32
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 formatet för 
den rapport som avses i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.
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Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 34
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

Genomförandeakterna bör utgå eftersom föredraganden anser att syftet och räckvidden av 
sådana genomförandeakter bör specificeras ytterligare. Kommissionen uppmanas att 
närmare specificera sitt syfte med förslaget om delegerade akter.

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska, utan otillbörligt dröjsmål och om 

2. Tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska, utan otillbörligt dröjsmål och om 
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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.

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. Om sådan anmälan 
inte kan göras inom 24 timmar bör en 
förklaring av skälen till fördröjningen 
åtfölja anmälan.

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om säkerhetsöverträdelsen sannolikt 
kommer att påverka användaren av 
betrodda tjänster negativt ska 
tillsynsorganet utan onödigt dröjsmål 
anmäla säkerhetsöverträdelsen till 
användarna av betrodda tjänster för att de 
ska kunna vidta nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. En överträdelse bör 
anses påverka användaren av betrodda 
tjänster negativt om den kan leda till 
exempelvis identitetsstöld eller 
identitetsbedrägeri, eller skada 
användarens anseende. 

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38
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 de format 
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

Ändringsförslag 39
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 

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. Vid 
misstänkta överträdelser av reglerna om 
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begäran från kommissionen. Vid 
misstänkta överträdelser av reglerna om 
skydd för personuppgifter ska 
tillsynsorganet informera 
dataskyddsmyndigheterna om sina 
granskningsresultat.

skydd för personuppgifter ska 
tillsynsorganet informera 
dataskyddsmyndigheterna om sina 
granskningsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 40
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

Detta har redan specificerats i förordning (EG) nr 765/2008 till vilken en hänvisning görs 
senare.

Ändringsförslag 41
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 de format 
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.
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Or. en

Ändringsförslag 42
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. Förutsatt att 
tillhandahållaren av betrodda tjänster har 
lämnat de relevanta handlingarna ska 
kontrollen beräknas vara slutförd inom en 
period av tre månader.

Or. en

Ändringsförslag 43
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 de format 
som ska vara tillämpliga för de ändamål 
som avses i punkterna 1, 2 och 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Or. en

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) De ska registrera relevant information 
om uppgifter som den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster 
utfärdat och tagit emot, särskilt för att vid 
rättsliga förfaranden kunna lägga fram 
bevis. Lagringen av denna information 
ska vara strängt begränsad till den 
nödvändiga tidsperioden och följa 
principen om uppgiftsbegränsning. 
Registreringen får göras elektroniskt.

Or. en

Ändringsförslag 45
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.

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa 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.

Or. en

Ändringsförslag 46
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 

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.3, 15.5, 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 period på fem år från och med dagen 
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tidsperiod från och med ikraftträdandet av
denna förordning.

för denna förordnings ikraftträdande. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenheter senast 
sex månader före utgången av 
femårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd,
om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga. 

Or. en

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 8.3, 15.5, 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.

Or. en

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 8.3, 13.5, 15.5, 16.5, 18.5, 

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

23.3, 25.2, 27.2, 28.6, 29.4, 30.2, 31, 35.3 
och 37.3 ska endast träda i kraft om varken 
Europaparlamentet eller rådet har motsatt 
sig detta inom tre månader från det datum 
då akten delgetts Europaparlamentet och 
rådet, eller om både Europaparlamentet 
och rådet före utgången av denna period 
har informerat kommissionen om att de 
inte kommer att motsätta sig detta. Den 
tidsfristen ska på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ förlängas med två månader.

Or. en

Ändringsförslag 49
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 fem 
år efter det att denna förordning trätt i 
kraft. Därefter ska rapporter överlämnas 
vart fjärde år, och vid behov åtföljas av 
lämpliga lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Bilaga 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de uppgifter för skapande av 
elektroniska signaturer som används för att 
generera elektroniska signaturer inte med 
rimlig garanti kan härledas och att den 
elektroniska signaturen är skyddad mot 
förfalskning med den teknik som för 

(c) de uppgifter för skapande av 
elektroniska signaturer som används för att 
generera elektroniska signaturer inte kan 
härledas och att den elektroniska 
signaturen är skyddad mot förfalskning 
med den teknik som för närvarande finns 
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närvarande finns tillgänglig, tillgänglig,

Or. en
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MOTIVERING

Det finns inget heltäckande, gräns- och sektorsöverskridande regelverk i EU för säkra, 
pålitliga och lättanvända elektroniska transaktioner som omfattar elektronisk identifiering, 
elektronisk autentisering och betrodda tjänster. Den nuvarande EU-lagstiftningen, dvs. 
direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer, gäller i huvudsak 
endast elektroniska signaturer.

I En digital agenda för Europa identifieras befintliga hinder för Europas digitala utveckling 
och föreskrivs dessutom lagstiftning om betrodda tjänster, t.ex. e-signaturer, och ömsesidigt 
erkännande av elektronisk identifiering och autentisering där ett tydligt regelverk fastställs för 
att undanröja fragmentering och brist på interoperabilitet, främja det digitala medborgarskapet 
och förebygga it-brottslighet. Lagstiftning som säkerställer ömsesidigt erkännande av 
elektronisk identifiering och autentisering inom hela EU är också en nyckelåtgärd i 
inremarknadsakten och i färdplanen för stabilitet och tillväxt. Europaparlamentet har gång på 
gång betonat betydelsen av säkerhet i elektroniska tjänster.

Kommissionens förslag består av två delar. Den första delen fokuserar på ömsesidigt 
erkännande och godtagande på EU-nivå av system för elektronisk identifiering. Den andra 
delen går ut på att inrätta ett gemensamt ramverk för betrodda tjänster såsom elektroniska 
signaturer. 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och ser det som en bra början samt stöder 
ansträngningarna för att inrätta ett regelverk på EU-nivå. Föredraganden anser dock att både 
målen och innehållet i förslaget till förordning kan bli tydligare och det är viktigt att 
lagstiftarna verkligen tar hänsyn till helheten i förslaget. I sin nuvarande form är 
kommissionens förslag för vagt definierat och lagstiftaren kan därför inte utvärdera det 
ordentligt. Det är framför allt definitionen av betrodda tjänster som måste utvecklas mer. 
Gruppen av tillhandahållare av betrodda tjänster kommer att variera allt efter den definition 
som väljs och det kommer även de aktörer som omfattas av förordningen att göra. 
Föredraganden begränsar definitionen av betrodda tjänster.

Kommissionen anser att en förordning är det mest lämpliga rättsliga instrumentet på grund av 
den direkta tillämplighet som i sin tur skulle kunna minska den rättsliga fragmenteringen och 
ge bättre rättssäkerhet. Även om detta harmoniserade tillvägagångssätt kan sägas gynna 
samtliga aktörer kommer föredraganden att fortsätta undersöka huruvida en mer gradvis 
strategi skulle ha varit mer konstruktiv och huruvida en viss prioritering av de 
gränsöverskridande tjänster som ska hanteras av den föreslagna förordningen skulle ha varit 
mer fördelaktigt sett till det allmänna resultatet.

I många bestämmelser i förslaget till förordning ges kommissionen befogenhet att anta 
delegerade akter eller genomförandeåtgärder. Föredraganden håller med om att flera sådana 
akter och åtgärder skulle kunna bidra till en enhetlig tillämpning av förordningen och 
underlätta ytterligare anpassning av nationell praxis baserat på erfarenheterna efter 
förordningens genomförande, men föredraganden är också tveksam till ett tillvägagångssätt 
som är så starkt beroende av dessa. Föredraganden rekommenderar en kritisk hållning till de 
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föreslagna genomförandeakterna och föreslår därför ändringar som kommer att begränsa de 
föreslagna akterna till endast ett tekniskt genomförande av den aktuella rättsakten, på ett 
enhetligt sätt. 

Vad gäller de delegerade akterna skulle föredraganden vilja utvärdera behovet och räckvidden 
av dessa akter mer och föreslår en mer selektiv strategi. Föredraganden föreslår att vissa 
delegerade akter ska utgå fram till dess att kommissionen har specificerat deras räckvidd och 
syfte ytterligare. I möjligaste mån bör eventuella skyldigheter specificeras i den 
grundläggande rättsakten snarare än genom delegerade akter. På grund av komplexiteten i 
dessa akter önskar föredraganden förbehålla sig möjligheten att titta ytterligare även på dessa 
akter och föreslå eventuella andra ändringar i form av ändringsförslag till förslaget till 
betänkande i ett senare skede. 

Föredraganden är medveten om förslagets ekonomiska och sociala möjligheter, men ser också 
utmaningarna som ofta är av mycket teknisk art och som måste åtgärdas för att åstadkomma 
en lagstiftningstext som ger uttryck för dess fulla potential. I fråga om system för elektronisk 
identifiering är det viktigt att bygga interoperabilitet utan att i någon större utsträckning 
förändra de nationella lösningar som valts för elektronisk identifiering. De ömsesidiga 
standarderna för att garantera teknisk interoperabilitet bör därför vara teknikneutrala så att 
medlemsstaternas olika val respekteras. 

En annan utmaning kommer dessutom att vara att hitta rätt balans mellan å ena sidan de 
säkerhetsdetaljer som är nödvändiga för att bygga upp förtroende och acceptans bland 
medborgarna och den kostnad och de konsekvenser som de medför för aktörerna som 
tillhandahåller dem. I detta sammanhang är det också viktigt att undersöka ansvarsfrågan.

Avslutningsvis anser föredraganden att betrodda tjänster som tillhandahålls och 
slutanvändarprodukter som används i samband med tillhandahållandet av de tjänster som 
omfattas av denna förordning bör göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Fysisk användning av tjänsterna bör vara möjligt för personer med eller utan fysisk 
funktionsnedsättning. Föredraganden anser att man i den digitala tidsålder vi lever i bör 
integrera fritt deltagande för personer med funktionsnedsättning på EU:s digitala inre 
marknad.


