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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till förordning syftar till att införa dels ömsesidigt erkännande av anmälda 
system för elektronisk identifiering, dels elektroniska betrodda tjänster, för att utveckla den 
digitala inre marknaden. Härigenom utvidgar förslaget det rättsliga ramverket i det befintliga 
direktivet 1999/93/EG om elektroniska signaturer.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, som försöker att ta itu med problemen i 
det befintliga direktivet, inte enbart genom att förstärka det rättsliga ramverket, utan även 
genom att införa ökad rättssäkerhet. Föredraganden stöder således valet av en förordning i 
stället för ett direktiv.

Enligt föredraganden är förordningen ett välbehövligt första steg i utvecklingen av en 
välfungerande digital inre marknad, som kommer att göra det mycket enklare för företag och 
konsumenter att hantera gränsöverskridande elektroniska transaktioner och öka förtroendet för 
elektroniska transaktioner.

Föredraganden stöder kommissionens insatser för att kombinera den mycket mångskiftande 
användningen av system för elektronisk identifiering i de olika medlemsstaterna med en stark 
mekanism för ömsesidigt erkännande. 

Förordningen erbjuder dock inte någon modell som kan garantera en lämplig säkerhetsnivå 
som bygger på de befintliga erfarenheterna.

Därför föreslår föredraganden att man inför och definierar säkerhetsnivåer i förordningen, i 
syfte att klargöra eventuella tvetydigheter och se till att förordningen fungerar i praktiken. Till 
följd av detta har ett antal delegerade akter och genomförandeakter strukits på motsvarande 
sätt.

En annan säkerhetsfråga berör regleringen av betrodda tjänster, där föredraganden anser att 
det bör vara tydligt huruvida betrodda tjänster som ingår i förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer har godkänts eller fortfarande inväntar bekräftelse på överensstämmelse.

När det gäller både systemet för elektronisk identifiering och de betrodda tjänsterna syftar 
ändringsförslagen till att ta bort onödig byråkrati inom tillsynsmekanismerna för att lätta på 
bördorna för både medlemsstaterna och företagen och för att skapa en tydlig och koncis 
samordningsmekanism.

Slutligen tar ändringsförslagen upp frågan om skadeståndsskyldighet, vars definition i 
kommissionens förslag är för bred och skulle kunna skapa oavsiktliga hinder i den fortsatta 
utvecklingen på det digitala området. 



PE504.331v02-00 4/30 AD\942897SV.doc

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) På grund av den snabba tekniska 
utvecklingen bör denna förordning omfatta 
en strategi som är öppen för innovationer.

(20) På grund av den snabba tekniska 
utvecklingen bör denna förordning omfatta 
en strategi som är öppen för innovationer, 
men som alltid sätter konsumenten och 
konsumentens intressen i första rummet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I linje med de förpliktelser som följer 
av Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som har trätt i kraft i 
EU, bör personer med funktionsnedsättning 
kunna använda betrodda tjänster och 
slutanvändarprodukter som används vid 
tillhandahållandet av dessa tjänster på 
samma villkor som andra konsumenter.

(23) I linje med de förpliktelser som följer 
av Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som har trätt i kraft i 
EU, och i linje med kommissionens 
förslag om tillgängligheten till offentliga 
myndigheters webbplatser¹, bör personer 
med funktionsnedsättning kunna använda 
betrodda tjänster och 
slutanvändarprodukter som används vid 
tillhandahållandet av dessa tjänster på 
samma villkor som andra konsumenter.
__________________
1Förslag till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om tillgängligheten till 
offentliga myndigheters webbplatser 
(COM(2012)0721).
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) System för elektronisk identifiering 
bör vara förenliga med 
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 uppgifter1, som 
reglerar behandlingen av personuppgifter 
i medlemsstaterna i enlighet med denna 
förordning och under överinseende av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
särskilt de oberoende offentliga 
myndigheter som medlemsstaterna utsett.
__________________
1 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 (EGT L 
281, 23.11.1995, s. 31). 

Ändringsförslag 4

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 
säkerhetstillbud och 
personuppgiftsöverträdelser.

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

Föredraganden anser att medlemsstaterna måste samarbeta för att en harmonisering på det 
digitala området ska kunna uppnås.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att kommissionen och 
medlemsstaterna ska kunna bedöma hur 
effektiv den mekanism för anmälan av 
överträdelser som införs genom denna 
förordning är, bör tillsynsorganen vara 
skyldiga att överlämna sammanfattande 
information till kommissionen och till
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa).

(30) För att kommissionen och 
medlemsstaterna ska kunna bedöma hur 
effektiv den mekanism för anmälan av 
överträdelser som införs genom denna 
förordning är, bör tillsynsorganen vara 
skyldiga att överlämna sammanfattande 
information till Europeiska byrån för nät-
och informationssäkerhet (Enisa).

Motivering

Föredraganden anser att det räcker med rapportering till en enda kontaktpunkt.

Ändringsförslag 6

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 

utgår
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signaturer; krav på kvalificerade 
certifikat för elektroniska signaturer, 
deras validering och deras bevarande; 
organ med ansvar för certifieringen av 
kvalificerade anordningar för skapande 
av elektroniska signaturer; krav som 
avser säkerhetsnivåer för elektroniska 
sigill och kvalificerade certifikat för 
elektroniska sigill; interoperabilitet 
mellan leveranstjänster. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå.

Motivering

Föredraganden anser att detta måste göras innan förordningen träder i kraft och att det inte 
bör ske med hjälp av delegerade akter. Jämför följande ändringsförslag.  Detta skäl är 
således överflödigt.

Ändringsförslag 7

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 slags enheter och fysiska eller
juridiska personer som omfattas av ett 
anmält system för elektronisk identifiering 
från en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 8

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 

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

Ändringsförslag 9

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, på deras ansvar eller under deras 
tillsyn.

Motivering

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör kunna lägga ut elektronisk identifiering på 
entreprenad hos tredje parter som står under deras tillsyn.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna förordning gäller 
tillhandahållare av betrodda tjänster som 
är etablerade i unionen.

Motivering

Föredraganden skulle vilja ange att förordningen gäller två olika frågor.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) elektronisk identifiering: en process 
inom vilken personidentifieringsuppgifter i 
elektronisk form som otvetydigt företräder 

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

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – 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 led 1 i 
denna artikel och som används för att få 
åtkomst till de elektroniska tjänster som 
avses i artikel 5.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – 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, 

12) betrodd tjänst: en elektronisk tjänst 
som bland annat består av skapande, 
kontroll, validering, hantering och 
bevarande av elektroniska signaturer, 
elektroniska sigill, elektroniska 
tidsmärkningar, elektroniska dokument, 



PE504.331v02-00 10/30 AD\942897SV.doc

SV

autentisering av webbplatser och 
elektroniska certifikat, inklusive certifikat 
för elektroniska signaturer och för 
elektroniska sigill.

elektroniska leveranstjänster, autentisering 
av webbplatser och elektroniska certifikat, 
inklusive certifikat för elektroniska 
signaturer och för elektroniska sigill.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – 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 juridisk person 
som tillhandahåller en eller flera betrodda 
tjänster.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – 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 
fysisk eller juridisk person som skapar ett 
elektroniskt sigill.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a) personuppgiftsöverträdelse: 
förstöring, förlust eller ändringar genom 
olyckshändelse eller otillåtna handlingar 
eller obehörigt röjande av eller obehörig 
åtkomst till de personuppgifter som 
överförts, lagrats eller på annat sätt 
behandlats.
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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 
vara utfärdat av den anmälande 
medlemsstaten, alternativt för dess räkning,
på dess ansvar eller under dess tillsyn.

Motivering

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör kunna lägga ut elektronisk identifiering på 
entreprenad hos tredje parter som står under deras tillsyn.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att personidentifieringsuppgifterna 
otvetydigt hänför sig till den fysiska eller 
juridiska person som avses i artikel 3.1.

(c) Den anmälande medlemsstaten ska se 
till att personidentifieringsuppgifterna 
otvetydigt hänför sig till den enhet eller
den fysiska eller juridiska person som 
avses i artikel 3.1.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Den anmälande medlemsstaten tar på 
sig skadeståndsansvaret för

(e) Såvida inte identitetsleverantören kan 
styrka att han inte handlat vårdslöst, tar
identitetsleverantören på sig 
skadeståndsansvaret för

Motivering

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör kunna lägga ut elektronisk identifiering på 
entreprenad hos tredje parter i syfte att garantera konkurrens.
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Den anmälande medlemsstaten tar på 
sig ansvaret för att inrätta ett system för 
tillsyn av identitetsleverantörer och för 
tillsyn och rapportering i 
överensstämmelse med denna förordning.

Motivering

Föredraganden inser att medlemsstaterna måste kunna utöva en kraftfull kontroll av 
identitetsleverantörerna för att kunna säkra det ömsesidiga förtroendet mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Föredraganden anser att man måste ta med säkerhetsnivån i interoperabilitetsmodellen för 
att säkra ömsesidigt förtroende.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Databehandling och dataskydd

1. Behandling av personuppgifter som 
sker genom system för elektronisk 
identifiering ska vara förenlig med 
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direktiv 95/46/EG.
2. Sådan behandling ska ske på ett rättvist 
och lagligt sätt och begränsas till de 
minimiuppgifter som krävs för att utfärda 
och bibehålla ett certifikat eller för att 
tillhandahålla en tjänst för elektronisk 
identifiering.
3. Personuppgifter ska lagras på ett sätt 
som förhindrar identifiering av de 
registrerade under en längre tid än vad 
som är nödvändigt för de ändamål för 
vilka personuppgifterna behandlas.
4. System för elektronisk identifiering ska 
garantera konfidentialiteten och 
integriteten hos uppgifter som gäller en 
person till vilken den betrodda tjänsten 
tillhandahålls.
5. Utan att det påverkar den rättsliga 
verkan som enligt nationell lagstiftning 
ges pseudonymer får inte 
medlemsstaterna hindra att det i stället för 
undertecknarens namn anges en 
pseudonym i certifikat för elektronisk 
identifiering.

Ändringsförslag 24

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 
teknikneutraliteten för elektroniska 
identifieringsmedel som omfattas av ett 
anmält system och för att öka deras 
säkerhet.

Motivering

Kravet på elektronisk identifiering gäller oavsett vilken metod som används och bör vara 
neutralt i förhållande till nuvarande och framtida identifieringsteknik.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Säkerhetskrav för system för elektronisk 

identifiering
1. System för elektronisk identifiering ska 
omfatta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
säkerhetsriskerna med de medel för 
elektronisk identifiering som 
tillhandahålls genom systemen. 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.
System för elektronisk identifiering ska 
leverera en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ till 
tillsynsorganet efter en incident för att 
bekräfta att lämpliga säkerhetsåtgärder 
har vidtagits.
2. System för elektronisk identifiering ska, 
utan otillbörligt dröjsmål och om möjligt 
senast 24 timmar efter upptäckt, till det 
behöriga tillsynsorganet, det behöriga 
nationella organet för 
informationssäkerhet och övriga 
relevanta tredje parter, som t.ex. 
dataskyddsmyndigheter, meddela alla 
personuppgiftsöverträdelser som har en 
betydande inverkan på det system för 
elektronisk identifiering som 
tillhandahålls och på de personuppgifter 
som ingår i detta.
Det behöriga tillsynsorganet ska vid 
behov, i synnerhet om 
personuppgiftsöverträdelsen gäller två 
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eller flera medlemsstater, informera 
tillsynsorganen i de övriga 
medlemsstaterna. 
Det behöriga tillsynsorganet kan även 
informera allmänheten eller kräva att 
systemet för e-identifiering gör det, om det 
slår fast att ett avslöjande av 
överträdelsen ligger i allmänhetens 
intresse.
3. Varje medlemsstats tillsynsorgan ska en 
gång om året till Enisa överlämna en 
sammanfattning av de 
överträdelseanmälningar som inkommit 
från system för elektronisk identifiering.
4. För att genomföra punkterna 1 och 2 
ska det behöriga tillsynsorganet ha 
befogenhet att utfärda bindande 
instruktioner till tillhandahållare av 
elektronisk identifiering.
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.
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.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8b
Rätt till information och tillgång för 
användare av system för elektronisk 

identifiering



AD\942897SV.doc 17/30 PE504.331v02-00

SV

System för elektronisk identifiering ska ge 
de registrerade information om insamling, 
översändande och lagring av deras 
personuppgifter samt medel för att få 
tillgång till sina uppgifter i enlighet med 
artikel 10 i direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En tillhandahållare av betrodda tjänster 
ska vara ansvarig enligt den nationella 
lagstiftningen för all skada som åsamkats 
en enhet eller en fysisk eller 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.

Motivering

Föredraganden anser att skadeståndsskyldigheten är för omfattande.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

2. Tillhandahållare av betrodda tjänster och 
tillsynsorgan ska samla in och behandla 
personuppgifter i enlighet med direktiv 
95/46/EG. Sådan insamling och
behandling ska begränsas till det minimum 
av personuppgifter som krävs för att 
utfärda och bibehålla ett certifikat eller för 
att tillhandahålla en betrodd tjänst.

Ändringsförslag 32

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
säkra konfidentialiteten och integriteten 
hos uppgifter som gäller en person till 
vilken den betrodda tjänsten tillhandahålls.

Motivering

Enligt föredraganden kan tillhandahållare av betrodda tjänster inte garantera integriteten 
hos uppgifter från användaren – de kan endast säkra den lämnade informationen.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Rätt till information och tillgång för 

användare av betrodda tjänster
Tillhandahållare av betrodda tjänster ska 
förse de registrerade med information om 
insamling, översändande och lagring av 
deras personuppgifter samt medel för att 
få tillgång till sina uppgifter i enlighet 
med artikel 10 i direktiv 95/46/EG.
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Ändringsförslag 34

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.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Samarbete med dataskyddsmyndigheter 

Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
tillsynsorgan som avses i artikel 13 ska 
samarbeta med medlemsstaternas 
dataskyddsmyndigheter som utsetts i 
enlighet med artikel 28 i direktiv 
95/46/EG för att de ska kunna säkerställa 
förenlighet med nationella regler om 
skydd för personuppgifter som antagits i 
enlighet med direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag 36

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 

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med
artikel 39 rörande fastställande av 
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förfaranden för de uppgifter som avses i 
punkt 2.

förfaranden för de uppgifter som avses i 
punkt 2.

Motivering

Föredraganden anser att artikel 13.5 måste ändras till genomförandeakter, i syfte att skapa 
tydlighet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållare av betrodda tjänster får, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 16.1, överlämna en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ till tillsynsorganet 
för att bekräfta att lämpliga 
säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Tillhandahållare av betrodda tjänster ska, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 16.1, överlämna en rapport från en 
säkerhetsgranskning som utförts av ett 
erkänt oberoende organ till tillsynsorganet
efter en incident för att bekräfta att 
lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Motivering

Föredraganden anser att en tillhandahållare av betrodda tjänster bör vara skyldig att 
genomföra en granskning efter en incident, så att samma misstag kan undvikas i framtiden.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det behöriga 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.

Motivering

Ändringsförslaget görs i överensstämmelse med ändringen i artikel 15.1.
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Varje medlemsstats tillsynsorgan ska en 
gång om året till Enisa överlämna en 
sammanfattning av de 
överträdelseanmälningar som inkommit 
från tillhandahållare av betrodda tjänster.

Motivering

Föredraganden anser att det är onödigt att tillsynsorganen ska behöva rapportera till fler än 
en enda kontaktpunkt.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska en gång om året
granskas av ett erkänt oberoende organ för 
att bekräfta att dessa och de kvalificerade 
betrodda tjänster som de tillhandahåller 
uppfyller kraven i denna förordning, samt 
lämna in rapporten om denna 
säkerhetsgranskning till tillsynsorganet.

1. Kvalificerade tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska på egen bekostnad en 
gång vartannat år granskas av ett erkänt 
oberoende organ för att bekräfta att dessa 
och de kvalificerade betrodda tjänster som 
de tillhandahåller uppfyller kraven i denna 
förordning, samt lämna in rapporten om 
denna säkerhetsgranskning till det 
behöriga tillsynsorganet.

Motivering

Enligt föredraganden finns inget behov av granskningar varje år, så länge den kvalificerade 
tillhandahållaren av betrodda tjänster tidigare visat sig följa förordningen, eftersom det rör 
sig om en omfattande och kostsam åtgärd.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de relevanta dokumenten har 2. När de relevanta dokumenten har 
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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.

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 i 
väntan på tillsynsorganets bekräftelse på 
överensstämmelse.

Motivering

Föredraganden anser att det måste vara tydligt huruvida de betrodda tjänsterna har godkänts 
eller av säkerhetsskäl fortfarande inväntar bekräftelse på överensstämmelse.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsorganet ska, efter kontroll med 
positivt utfall, ange kvalificerad status för 
kvalificerade tillhandahållare av tjänster 
och de kvalificerade betrodda tjänster som 
dessa tillhandahåller, i förteckningarna 
över betrodda tjänsteleverantörer, senast en 
månad efter att anmälan gjorts i enlighet 
med punkt 1.

Tillsynsorganet ska, efter kontroll med 
positivt utfall, ange kvalificerad status för 
kvalificerade tillhandahållare av tjänster 
och de kvalificerade betrodda tjänster som 
dessa tillhandahåller, i förteckningarna 
över betrodda tjänsteleverantörer, senast
30 dagar efter att anmälan gjorts i enlighet 
med punkt 1.

Motivering

En månad är ingen exakt tidsperiod, eftersom det kan föreligga en skillnad på fler än tre 
dagar.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utan onödigt 
dröjsmål till kommissionen lämna 
information om det organ som ansvarar för 
att upprätta, underhålla och offentliggöra 
nationella förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer, samt närmare uppgifter 

3. Medlemsstaterna ska utan onödigt 
dröjsmål till kommissionen lämna 
information om det organ som ansvarar för 
att upprätta, underhålla och offentliggöra 
nationella förteckningar över betrodda 
tjänsteleverantörer, samt närmare uppgifter 
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om var dessa förteckningar offentliggörs, 
det certifikat som används för att
underteckna eller försegla förteckningarna 
över betrodda tjänsteleverantörer och 
eventuella ändringar i dem.

om var dessa förteckningar offentliggörs, 
det certifikat som används för att validera 
signaturerna och det sigill som bärs av
förteckningarna över betrodda 
tjänsteleverantörer och eventuella 
ändringar i dem.

Motivering

Med ett certifikat eller ett sigill kan man inte underteckna, utan bara validera.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Motivering

Föredraganden anser att detta bör höra till tillsynorganets och inte till kommissionens 
befogenheter.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska när den utfärdar ett 
kvalificerat certifikat. på lämpligt sätt och i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
kontrollera identiteten och i förekommande 
fall eventuella särskilda egenskaper 
avseende den fysiska eller juridiska person 
till vilken ett kvalificerat certifikat 
utfärdas.

1. En kvalificerad tillhandahållare av 
betrodda tjänster ska när den utfärdar ett 
kvalificerat certifikat på lämpligt sätt och i 
enlighet med nationell lagstiftning, 
kontrollera identiteten och i förekommande 
fall eventuella särskilda egenskaper 
avseende den enhet eller den fysiska eller 
juridiska person till vilken ett kvalificerat 
certifikat utfärdas.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De ska använda tillförlitliga system och 
produkter som är skyddade mot ändringar 
och garantera den tekniska säkerheten och 
tillförlitligheten hos de förfaranden som 
stöds av dessa.

(d) De ska använda tillförlitliga system och 
produkter som är skyddade mot otillåtna
ändringar och garantera den tekniska 
säkerheten och tillförlitligheten hos de 
förfaranden som stöds av dessa.

Motivering

System måste ändras med tidens gång för att hållas uppdaterade, varför detta enligt 
föredraganden således måste vara möjligt.

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den överensstämmelse som avses i 
led b får, utan att det påverkar nationella 
identifieringssystem, tillåta utfärdande av 
elektronisk identifiering på distans med 
hjälp av en tidigare genomförd verifiering 
vid fysisk inställelse.

Motivering

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör få utfärda system för elektronisk identifiering 
på grundval av tidigare verifiering. 

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) De ska ställa sin dataskyddspolicy till 
allmänhetens förfogande och ange vilken 
dataskyddsmyndighet som är behörig att 
övervaka dem.
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Föredraganden anser att säkerhetsnivån bör definieras med hjälp av genomförandeakter 
enligt vad som anges i artiklarna 7 och 8.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6
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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 föredraganden bör en så viktig definition som denna inte fastställas i delegerade akter 
utan tas upp i bilaga I.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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kvalificerade elektroniska sigill.

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 54

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

Motivering

Föredraganden anser att detta måste regleras i förordningen och inte i delegerade akter. Det 
bör i stället tas upp i bilaga III.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa 
referensnummer till standarder för den 
definierade säkerhetsnivån hos 
elektroniska sigill. Överensstämmelse med 
den definierade säkerhetsnivå som 
fastställs i bilaga III ska förutsättas när ett 
elektroniskt sigill uppfyller dessa 
standarder. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 39.2. Kommissionen ska 
offentliggöra akterna i Europeiska 
unionens officiella tidning.
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Motivering

Punkten ändras till följd av att punkt 6 utgår.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

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

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 8a.5, 15.5, 16.5, 
21.4, 23.3, 25.2, 27.2, 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.

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 8a.5, 15.5, 16.5, 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.

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

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

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 

En delegerad akt som antas i enlighet med 
artiklarna 8a.5, 15.5, 16.5, 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 
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kommissionen om att de inte kommer att 
motsätta sig detta. Den tidsfristen ska på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
förlängas med två månader.

inte kommer att motsätta sig detta. Den 
tidsfristen ska på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ förlängas med två månader.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Känsliga uppgifter i den mening som 
avses i artikel 8 i direktiv 95/46/EG ska 
inte behandlas.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1 – led b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Känsliga uppgifter i den mening som 
avses i artikel 8 i direktiv 95/46/EG ska 
inte behandlas.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – led b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Känsliga uppgifter i den mening som 
avses i artikel 8 i direktiv 95/46/EG ska 
inte behandlas.
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