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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 4 juni 2012 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden, som 
den sista av de tolv nyckelåtgärder som föreslås i inremarknadsakten. Förslaget är en 
svarsåtgärd på behovet av en övergripande rättslig ram för säkra och tillförlitliga elektroniska 
transaktioner på EU-nivå för deltagarna på den digitala marknaden.

Syftet med förslaget är att enskilda personer och företag ska kunna använda sina nationella 
system för elektronisk identifiering för att få tillgång till offentliga tjänster i andra EU-länder 
om sådana system finns. Det skapar också en inre marknad för e-signaturer och tillhörande 
betrodda gränsöverskridande nättjänster, särskilt genom att dessa tjänster kommer att få 
samma rättsliga status som traditionella pappersbaserade processer. Genom den nya 
EU-lagstiftningen ska det ömsesidiga erkännandet av elektronisk identifiering och 
autentisering garanteras.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till insatser för att stärka och slutföra en 
fungerande digital inre marknad genom ett ökat förtroende för elektroniska transaktioner. 
Förslagets betydelse för enskilda personer och företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, samt för nationella myndigheter kan inte överskattas.

Föredraganden är emellertid starkt övertygad om att det system som föreslås endast kan stärka 
den digitala inre marknaden och göra det möjligt för alla aktörer att fullt ut dra fördel av dess 
potential om tillräcklig rättslig säkerhet garanteras, så att enskilda och företag kan lita på 
säkra gränsöverskridande elektroniska transaktioner. Därför föreslås vissa ändringar i 
förfarandena för anmälan och förtydliganden om skadeståndsskyldighet och dataskydd. 
Samtidigt bör onödig byråkrati undvikas, särskilt onödiga bördor för små och medelstora 
företag. Föredraganden föreslår ett antal ändringar för att förbättra kommissionens förslag i 
dessa avseenden.

Vidare föreslås ett antal ändringar i bestämmelserna om genomförandeakter och delegerade 
akter som kommissionen föreslår, i syfte att bättre återspegla målen i artiklarna 290 och 291 i 
EUF-fördraget. I ett antal frågor förefaller inte delegeringen av lagstiftningsbefogenheter till 
kommissionen lämplig. I vissa fall förefaller det nödvändigt med ytterligare specificering av 
delegeringens innehåll och mål.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

förordning är att tillförsäkra en hög grad 
av säkerhet för elektronisk identifiering 
och autentisering för åtkomst till 
gränsöverskridande nättjänster som erbjuds 
av medlemsstaterna, bland annat genom 
införande av olika säkerhetsnivåer för de 
typer av tjänster som man ger åtkomst till.

Motivering

Det är mycket viktigt att införa olika säkerhetsnivåer. I förslaget till förordning anges inte 
vilken typ av nättjänster man kan få åtkomst till via elektronisk identifiering. Åtkomst till 
känsliga och privata uppgifter måste vara kopplad till en annan nivå av tillförlitlighet för 
identiteten än den nivå som krävs för att få åtkomst till allmän information eller till 
transaktionstjänster. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Ett av målen för denna förordning är 
att undanröja befintliga hinder för den 
gränsöverskridande användningen av 
medel för elektronisk identifiering som 
används i medlemsstaterna för att få 
åtkomst till åtminstone offentliga tjänster.
Förordningen syftar inte till att ingripa i 
elektroniska identitetshanteringssystem och 
tillhörande infrastrukturer som inrättats i 
medlemsstaterna. Syftet med denna 
förordning är att tillförsäkra en hög grad 
av säkerhet för elektronisk identifiering 
och autentisering för åtkomst till 
gränsöverskridande nättjänster som erbjuds 
av medlemsstaterna är möjlig, bland annat 
genom införande av olika säkerhetsnivåer 
för de typer av tjänster som man ger 
åtkomst till.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

I förslaget till förordning tar man inte upp instrument som medlemsstaterna kan använda för 
att bekräfta den tekniska överensstämmelsen hos de anmälda systemen för elektronisk 
identifiering. Denna lucka kan främja spridning av icke-kompatibla system i EU. Den 
önskade harmonisering som införs genom förordningen kan leda till att den nationella 
lagstiftningen kringgås och att ”forum shopping” främjas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Begreppen tillgänglighet och 
utformning för alla bör integreras i 
utformningen av rättsliga åtgärder för 
elektronisk identifiering på unionsnivå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Tillsynsorgan bör samarbeta och 
utbyta information med 
dataskyddsmyndigheter för att säkerställa 
att tjänstetillhandahållare genomför
dataskyddslagstiftningen på ett korrekt 
sätt. Informationsutbytet bör särskilt gälla 

(25) Tillsynsorgan bör samarbeta och 
utbyta information med 
dataskyddsmyndigheter för att säkerställa 
att tjänstetillhandahållare genomför data-
och konsumentskyddslagstiftningen på ett 
korrekt sätt. Informationsutbytet bör 
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säkerhetstillbud och 
personuppgiftsöverträdelser.

särskilt gälla säkerhetstillbud och 
personuppgiftsöverträdelser.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I denna förordning fastställs regler för 
elektronisk identifiering och elektroniska 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner i syfte att utveckla den 
digitala inre marknaden genom att 
garantera en hög grad av säkerhet för 
gränsöverskridande elektroniska 
transaktioner och stärka förtroende för 
och tilliten till dem.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. I förordningen fastställs de villkor under 
vilka medlemsstaterna ska erkänna och 
godta medel för elektronisk identifiering av
alla enheter eller fysiska eller juridiska 
personer som omfattas av ett anmält 
system för elektronisk identifiering från en 
annan medlemsstat.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 13

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, alternativt för deras 
räkning eller på deras ansvar, och 
tillhandahållare av betrodda tjänster inom 
unionen. Denna förordning gäller 
betrodda tjänster som erbjuds 
allmänheten.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Förordningen gäller inte betrodda 
tjänster som används enbart för tester, 
utbildning eller vetenskaplig forskning.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) certifikat: ett elektroniskt intyg som 
kopplar valideringsuppgifter för en 
elektronisk signatur eller ett elektroniskt 

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

sigill med identifieringsuppgifter till en
enhet eller en fysisk respektive juridisk 
person och bekräftar uppgifterna om den 
personen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

14) tillhandahållare av betrodda tjänster: en
enhet eller en fysisk eller en juridisk 
person som tillhandahåller åtminstone en
betrodd tjänst.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27) elektroniskt dokument: ett dokument i
elektronisk format.

27) elektroniskt dokument: en separat 
uppsättning av strukturerade uppgifter i
elektroniskt format.

Ändringsförslag 21

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

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

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Produkter som överensstämmer med 
denna förordning ska omfattas av fri 
rörlighet på den inre marknaden.

2. Produkter som överensstämmer med 
denna förordning ska omfattas av fri och 
säker rörlighet på den inre marknaden.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Databehandling och dataskydd

1. Tillhandahållare av betrodda tjänster, 
utfärdare, valideringstjänster, beroende 
parter och tillsynsorgan ska se till att 
personuppgifter behandlas på ett rättvist 
och lagligt sätt i enlighet med 
direktiv 95/46/EG. Sådan behandling ska 
begränsas till de minimiuppgifter som 
krävs för att utfärda och bibehålla en e-
legitimation eller ett certifikat, validera en 
elektronisk identifiering eller för att 
tillhandahålla en betrodd tjänst.
2. Tillhandahållare av betrodda tjänster, 
utfärdare, valideringstjänster ska 
garantera konfidentialiteten och 
integriteten hos uppgifter som gäller en 
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person till vilken e-legitimationen 
utfärdas eller tjänsten tillhandahålls.
3. Utan att det påverkar den rättsliga 
verkan som enligt nationell lagstiftning 
ges pseudonymer får inte 
medlemsstaterna hindra att utfärdare 
anger en pseudonym i stället för eller som 
tillägg till innehavarens namn i 
elektroniska autentiseringsmetoder eller 
hindra att tillhandahållare av betrodda 
tjänster anger en pseudonym i stället för 
undertecknarens namn i certifikat för 
elektroniska signaturer.
4. Valideringstjänster får inte samla in 
eller spara uppgifter i större omfattning 
än vad som krävs för 
valideringsprocessen. Valideringstjänster 
får inte kartlägga undertecknare, 
beroende parter eller andra kunder. 
Loggar får sparas för att upptäcka 
bedrägerier och intrång men högst i 
90 dagar.
5. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska i enlighet med 
nationell lag lagra dokument eller 
information med anknytning till den 
tjänst som tillhandahålls.  Efter att ha 
upphört med sin verksamhet ska 
kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster deponera dessa dokument och 
uppgifter hos tillsynsorganet.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4b
Rätt till tillgång och information för 

användare av betrodda tjänster
Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
informera användarna åtminstone om 
insamling, kommunikation och lagring av 
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deras personuppgifter samt om det 
kontrollförfarande som ska tas i bruk.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ömsesidigt erkännande och godtagande Ömsesidigt erkännande av medel för 
elektronisk identifiering

Ändringsförslag 26

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 är tillåtet med
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 som garanterar samma eller 
högre säkerhetsnivå 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.

Ändringsförslag 27

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

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

elektronisk identifiering i den anmälande 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Medlen för elektronisk identifiering 
ska ha olika säkerhetsnivåer beroende på 
vilka typer av tjänster de ger åtkomst till.

Motivering

Det är mycket viktigt att införa olika säkerhetsnivåer. I förslaget till förordning anges inte 
vilken typ av nättjänster man kan få åtkomst till via elektronisk identifiering. De som vill 
komma åt känsliga och privata uppgifter måste kunna identifieras med högre grad av 
tillförlitlighet än de som vill komma åt allmän information. Det måste finnas ett förfarande 
för erkännande av identiteter som garanterar en tillräcklig säkerhetsnivå för den typ av 
tjänster som medborgarna får åtkomst till.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Den anmälande medlemsstaten ska
säkerställa tillgången till autentisering på 
internet, så att beroende parter som är 
etablerade utanför medlemsstatens 
territorium kan validera de personliga 
identifieringsuppgifter som tas emot i 
elektronisk form. Sådan autentisering ska 
tillhandahållas kostnadsfritt vid åtkomst 
till tjänster på internet som tillhandahålls 
av en offentlig myndighet. 
Medlemsstaterna får inte oskäligen ålägga 
beroende parter som vill utföra en sådan 
autentisering några särskilda tekniska krav.
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identifiering, autentiseringsmöjligheten 
eller de berörda äventyrade delarna och 
informera övriga medlemsstater och 
kommissionen i enlighet med artikel 7.

Motivering

Att de personliga identifieringsuppgifterna otvetydigt hänför sig till den berörda personen 
kräver mycket hög nivå på säkerhetsprövningen (åtminstone nivå 4) och detta är inte förenligt 
med tillämpning av olika säkerhetsnivåer. Graden av säkerhet som gäller för hänförandet av 
uppgifter bör grundas på säkerhetsnivån. Denna nivå ska alltid vara den lägsta möjliga som 
krävs för att skydda den beroende partens intressen. Frågan om uppgiftsminimering är 
tillämplig här.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – leden a–c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den anmälande medlemsstaten ska till 
kommissionen överlämna följande 
uppgifter samt utan onödigt dröjsmål 
meddela eventuella senare ändringar av 
dessa:

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

(a) En beskrivning av det anmälda 
systemet för elektronisk identifiering, 
inklusive dess säkerhetsnivåer för 
identifiering.

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

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

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

(c) Information om den eller de enheter
som hanterar kontrollen av 
personidentifieringsuppgifterna.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att komplettera ändringarna av de andra artiklarna om e-
legitimation och upprepa att ett ”otvetydigt” hänförande är oförenligt med 
säkerhetsnivåerna.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) En beskrivning av det anmälda 
systemet för elektronisk identifiering, 
inbegripet de olika säkerhetsnivåerna för 
de typer av tjänster som man ger åtkomst 
till.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten.

(d) En beskrivning av 
autentiseringsmöjligheten, även i 
förhållande till de olika säkerhetsnivåer 
som krävs för åtkomst.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
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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 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.

Motivering

Definitionen av förutsättningar och förfaranden för anmälan går utöver genomförandet av 
den föreslagna förordningen och bör därför inte överlåtas åt kommissionen genom 
genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordning Samordning och interoperabilitet

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Standarder för att garantera teknisk interoperabilitet måste vara teknikneutrala så att de val 
som medlemsstaterna gör när det gäller utformningen av de nationella systemen för 
elektronisk identifiering och autentisering respekteras.
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Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett system för elektronisk 
identifiering inte klarar den tekniska 
förhandsbedömning med avseende på 
neutralitet och interoperabilitet som 
anförtros medlemsstaterna inom ramen 
för samarbetsmekanismen i punkt 1, får 
det inte anmälas enligt artikel 7 för 
ömsesidigt erkännande enligt artikel 5.

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna ska samarbeta för 
att garantera interoperabilitet för 
elektroniska identifieringsmedel som 
omfattas av ett anmält system för 
elektronisk identifiering och för att öka 
deras säkerhet.

Motivering

Interoperabilitetsmodellen är nyckeln till ett lyckat genomförande av förordningen. Det krävs 
fortsatta diskussioner mellan medlemsstaterna för att avgöra vad modellen bör omfatta och 
hur den ska fungera.

Ändringsförslag 39

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 

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

gränsöverskridande interoperabilitet för 
medel för elektronisk identifiering genom 
fastställande av teknikneutrala minimikrav
för de olika säkerhetsnivåerna.

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget ska mål, innehåll, omfattning och varaktighet för 
delegeringen av befogenhet uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. Ändringsförslaget 
tillför ett nödvändigt förtydligande av delegeringen.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning



AD\941521SV.doc 21/40 PE510.497v03-00

SV

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning påverkar inte 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 864/2007 av den 
11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)1, 
i synnerhet tillämpningen av den 
lagstiftning som enligt artikel 4 i Rom II-
förordningen gäller en utomobligatorisk 
förpliktelse som har sin grund i en 
skadeståndsgrundande händelse.
__________________
1Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 864/2007 av den 
11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), 
EUT L 199, 31.7.2007, s. 40.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Databehandling och dataskydd

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

(Se ändringsförslaget till artikel 4a (ny))

Ändringsförslag 44

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, om detta inte är 
tekniskt omöjligt.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inrätta och tilldela 
en förtroendemärkning för att framhålla 
vilka produkter och tjänster som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
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Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Unionens 
standardiseringsorganisationer ska ha 
ansvar för att ta fram bedömningskriterier 
för produkter och tjänster som är 
tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. 

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(Se ändringsförslaget till artikel 4)

Motivering

Omstrukturering för tydlighetens skull: punkt 1 handlar om att utse ett tillsynsorgan. 
Bestämmelsen har flyttats från punkt 4 eftersom det handlar om samma ämne.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter om särskilda 
former för tillsyn i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Kravet att också varje år överlämna en årsrapport till medlemsstaterna förefaller onödigt 
betungande.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning



AD\941521SV.doc 25/40 PE510.497v03-00

SV

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

(Se ändringsförslaget till artikel 1)

Ändringsförslag 52

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

Motivering

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

Ändringsförslag 53

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 på
den rapport som avses i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2.



PE510.497v03-00 26/40 AD\941521SV.doc

SV

Motivering

Definitionen av förutsättningar och förfaranden för rapporten går utöver genomförandet av 
den föreslagna förordningen och bör därför inte överlåtas åt kommissionen genom 
genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillsynsorganen ska samarbeta med sikte 
på att utbyta god praxis och att snarast 
möjligt ge varandra relevant information 
och ömsesidigt bistånd så att de åtgärder
som avses i artikel 13 kan vidtas på ett 
enhetligt sätt. Det ömsesidiga biståndet ska 
bland annat omfatta möjligheten att kunna 
begära information från varandra och bistå 
varandra i tillsynsarbetet, t.ex. genom att 
utföra inspektioner avseende de 
säkerhetsgranskningar som avses i 
artiklarna 15, 16 och 17.

Ändringsförslag 55

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

Motivering

Angivandet av format och förfaranden för ömsesidigt bistånd går utöver genomförandet av 
den föreslagna förordningen och bör därför inte överlåtas åt kommissionen genom 
genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om säkerhetsöverträdelsen sannolikt 
kommer att påverka användarna av 
betrodda tjänster negativt ska 
tillsynsorganet utan onödigt dröjsmål 
anmäla säkerhetsöverträdelsen till dessa 
användare för att de ska kunna vidta 
nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

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

Ändringsförslag 59

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.

Motivering

Definitionen av förutsättningar och förfaranden, inklusive tidsfrister, går utöver 
genomförandet av den föreslagna förordningen och bör därför inte överlåtas åt 
kommissionen genom genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5
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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

Motivering

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

Ändringsförslag 61

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.

Motivering

Definitionen av förutsättningar och förfaranden går utöver genomförandet av den föreslagna 
förordningen och bör därför inte överlåtas åt kommissionen genom 
genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska anmäla sin avsikt att 
börja tillhandahålla en kvalificerad betrodd 
tjänst till tillsynsorganet och till detta även 
lämna in en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ i enlighet med 
artikel 16.1. Kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster får börja tillhandahålla 
den kvalificerade betrodda tjänsten efter
kontroll med positivt utfall enligt punkt 3.

Motivering

Det förefaller förhastat att kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster ska få börja 
tillhandahålla den kvalificerade betrodda tjänsten redan så fort de lämnat in anmälan och 
rapporten från säkerhetsgranskningen till tillsynsorganet. Enbart kvalificerade 
tillhandahållare av betrodda tjänster som uppfyller kraven i förordningen bör få börja 
tillhandahålla kvalificerade betrodda tjänster.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa format 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.

Motivering

Definitionen av förutsättningar och förfaranden, inklusive tidsfrister, går utöver 
genomförandet av den föreslagna förordningen och bör därför inte överlåtas åt 
kommissionen genom genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska upprätta, 
underhålla och offentliggöra en förteckning 
över betrodda tjänsteleverantörer, med 
uppgifter om kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster inom medlemsstatens 
ansvarsområde, enligt vad som avses i 
artikel 17, inklusive information som 
möjliggör identifiering av dessa 
tillhandahållare och angivande av deras 
kvalificerade status, tillsammans med 
uppgifter om de kvalificerade betrodda 
tjänster som dessa tillhandahåller.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De ska bära risken för 
skadeståndsskyldighet genom att förfoga 

(b) De ska förfoga över tillräckliga 
ekonomiska medel eller teckna lämplig 
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över tillräckliga ekonomiska medel eller 
genom ett lämpligt 
ansvarsförsäkringssystem.

ansvarsförsäkring med beaktande av den 
risk för skadeståndsskyldighet som avses i 
artikel 8.2.

Motivering

Syftet är att göra artikeln tillräckligt detaljerad så att tillhandahållare av betrodda tjänster 
vet vad som krävs av dem

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Syftet är att göra artikeln tillräckligt detaljerad så att tillhandahållare av betrodda tjänster 
vet vad som krävs av dem

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

– endast behöriga personer kan föra in 
uppgifter och göra ändringar, och

– endast behöriga personer kan föra in 
uppgifter och göra ändringar i de lagrade 
uppgifterna, och



AD\941521SV.doc 33/40 PE510.497v03-00

SV

– uppgifters äkthet kan kontrolleras. – uppgifternas äkthet kan kontrolleras.

Motivering

Syftet är att göra artikeln tillräckligt detaljerad så att tillhandahållare av betrodda tjänster 
vet vad som krävs av dem

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De ska vidta åtgärder mot förfalskning 
och stöld av uppgifter.

(f) De ska vidta lämpliga åtgärder mot 
förfalskning och stöld av uppgifter.

Motivering

Syftet är att göra artikeln tillräckligt detaljerad så att tillhandahållare av betrodda tjänster 
vet vad som krävs av dem

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) De ska under en lämplig tidsperiod, 
också efter att ha upphört med att 
tillhandahålla kvalificerade betrodda 
tjänster, registrera och hålla tillgänglig 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.

Motivering

Syftet är att göra artikeln tillräckligt detaljerad så att tillhandahållare av betrodda tjänster 
vet vad som krävs av dem
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Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) De ska, i de fall den kvalificerade 
betrodda tjänsten innefattar utfärdande 
av kvalificerade certifikat, upprätta och 
regelbundet uppdatera en certifierad 
databas.

Motivering

Syftet är att göra artikeln tillräckligt detaljerad så att tillhandahållare av betrodda tjänster 
vet vad som krävs av dem

Ändringsförslag 72

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

Motivering

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

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

anta delegerade akter i enlighet med artikel 
38 rörande ytterligare specifikationer av de 
krav som anges i bilaga I för att 
säkerställa en nödvändig anpassning till 
den tekniska utvecklingen.

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget ska mål, innehåll, omfattning och varaktighet för 
delegeringen av befogenhet uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. Ändringsförslaget 
tillför ett nödvändigt förtydligande av delegeringen.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enligt med artikel 
38 rörande fastställandet av särskilda 
kriterier som ska uppfyllas av de utsedda 
organ som avses i punkt 1.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enligt med artikel 
38 rörande fastställandet av särskilda 
kriterier som ska uppfyllas av de utsedda 
organ som avses i punkt 1 i syfte att 
genomföra certifiering enligt punkt 1.

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget ska mål, innehåll, omfattning och varaktighet för 
delegeringen av befogenhet uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. Ändringsförslaget 
tillför ett nödvändigt förtydligande av delegeringen.

Ändringsförslag 75

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 

3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter fastställa de format 
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.
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artikel 39.2.

Motivering

Definitionen av förutsättningar och förfaranden går utöver genomförandet av den föreslagna 
förordningen och bör därför inte överlåtas åt kommissionen genom 
genomförandebefogenheter enligt artikel 291 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 för att 
säkerställa en nödvändig anpassning till 
den tekniska utvecklingen.

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget ska mål, innehåll, omfattning och varaktighet för 
delegeringen av befogenhet uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. Ändringsförslaget 
tillför ett nödvändigt förtydligande av delegeringen.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 för att 
säkerställa en nödvändig anpassning till 
den tekniska utvecklingen.

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget ska mål, innehåll, omfattning och varaktighet för 
delegeringen av befogenhet uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. Ändringsförslaget 
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tillför ett nödvändigt förtydligande av delegeringen.

Ändringsförslag 78

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

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 29 – 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 III.

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 för att 
säkerställa en nödvändig anpassning till 
den tekniska utvecklingen.

Motivering

I enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget ska mål, innehåll, omfattning och varaktighet för 
delegeringen av befogenhet uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. Ändringsförslaget 
tillför ett nödvändigt förtydligande av delegeringen.

Ändringsförslag 80

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,

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8.3, 18.5, 21.4, 23.3, 
25.2, 27.2, 29.4, 30.2, 31, 35.3 och 37.3 
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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.

ska ges till kommissionen för en 
obegränsad tidsperiod från och med 
ikraftträdandet av denna förordning.

Ändringsförslag 81

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, 18.5, 21.4, 23.3, 25.2, 27.2, 
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.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 8.3, 18.5, 21.4, 23.3, 25.2, 
27.2, 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 
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förlängas med två månader. rådets initiativ förlängas med två månader.

Ändringsförslag 83

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, 
särskilt i syfte att uppnå målet i 
förordningen att utveckla den digitala 
inre marknaden genom att öka 
förtroendet för och tilliten till säkra 
gränsöverskridande elektroniska 
transaktioner. Rapporten ska bland annat 
beakta utvecklingen på marknaden samt
den rättsliga och tekniska utvecklingen. 
Den ska vidare vid behov åtföljas av 
lämpliga lagstiftningsförslag. Den första 
rapporten ska överlämnas senast två år
efter det att denna förordning träder i kraft.
Därefter ska rapporter överlämnas vart 
fjärde år.
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