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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

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

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

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

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla 
intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala 
covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2022)0050),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 21.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0031/2022),

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för transport och turism,

– med beaktande av ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0138/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt förordning (EU) 2021/953 
ska testintyg utfärdas på grundval av två 
typer av tester för SARS-CoV-2-infektion, 
nämligen molekylära 
nukleinsyraamplifieringstester (NAAT), 
inklusive tester med PCR med omvänd 
transkription (RT-PCR), och antigentester i 
form av snabbtester, som bygger på 
påvisande av virusproteiner (antigener) 
med immunanalys baserad på lateralt flöde 
som ger resultat på mindre än 30 minuter, 
förutsatt att de utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testpersonal. Förordning (EU) 2021/953 
omfattar dock inte antigentester, t.ex. 
enzymkopplade immunadsorberande 
analyser eller automatiserade 
immunanalyser, som testar antigener i 
laboratoriemiljö. Från och med juli 2021 
granskar den tekniska arbetsgruppen för 
diagnostiska covid-19-tester2, som ansvarar 
för att utarbeta uppdateringar av den 
gemensamma förteckning över 
antigentester för covid-193 i form av 
snabbtester som godkänts av den 
hälsosäkerhetskommitté som inrättats 
genom artikel 17 i Europaparlamentets och 
rådets beslut 1082/2013/EU4, även de 
förslag som lagts fram av medlemsstaterna 
och tillverkare av laboratoriebaserade 
antigentester för covid-19. Dessa förslag 
bedöms enligt samma kriterier som de som 
används för antigentester i form av 
snabbtester, och hälsosäkerhetskommittén 
har upprättat en förteckning över 
laboratoriebaserade antigentester som 
uppfyller dessa kriterier. Till följd av detta, 
och i syfte att utvidga omfattningen av de 
olika typer av diagnostiska tester som kan 
användas som grund för utfärdandet av 
EU:s digitala covidintyg, bör definitionen 
av antigentester i form av snabbtester 
anpassas så att den omfattar 
laboratoriebaserade antigentester. Det bör 
därigenom vara möjligt för 

(2) Enligt förordning (EU) 2021/953 
ska testintyg utfärdas på grundval av två 
typer av tester för SARS-CoV-2-infektion, 
nämligen molekylära 
nukleinsyraamplifieringstester (NAAT), 
inklusive tester med PCR med omvänd 
transkription (RT-PCR), och antigentester i 
form av snabbtester, som bygger på 
påvisande av virusproteiner (antigener) 
med immunanalys baserad på lateralt flöde 
som ger resultat på mindre än 30 minuter, 
förutsatt att de utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testpersonal. Förordning (EU) 2021/953 
omfattar dock inte antigentester, t.ex. 
enzymkopplade immunadsorberande 
analyser eller automatiserade 
immunanalyser, som testar antigener i 
laboratoriemiljö. Från och med juli 2021 
granskar den tekniska arbetsgruppen för 
diagnostiska covid-19-tester2, som ansvarar 
för att utarbeta uppdateringar av den 
gemensamma förteckning över 
antigentester för covid-193 i form av 
snabbtester som godkänts av den 
hälsosäkerhetskommitté som inrättats 
genom artikel 17 i Europaparlamentets och 
rådets beslut 1082/2013/EU4, även de 
förslag som lagts fram av medlemsstaterna 
och tillverkare av laboratoriebaserade 
antigentester för covid-19. Dessa förslag 
bedöms enligt samma kriterier som de som 
används för antigentester i form av 
snabbtester, och hälsosäkerhetskommittén 
har upprättat en förteckning över 
laboratoriebaserade antigentester som 
uppfyller dessa kriterier. Till följd av detta, 
och i syfte att utvidga omfattningen av de 
olika typer av diagnostiska tester som kan 
användas som grund för utfärdandet av 
EU:s digitala covidintyg, bör definitionen 
av antigentester i form av snabbtester 
anpassas så att den omfattar 
laboratoriebaserade antigentester. Det bör 
därigenom vara möjligt för 



RR\1255202SV.docx 7/48 PE729.924v02-00

SV

medlemsstaterna att utfärda testintyg på 
grundval av de antigentester som ingår i 
EU:s gemensamma förteckning, vilken 
hälsosäkerhetskommittén godtagit och 
regelbundet uppdaterar, eftersom de 
uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna.

medlemsstaterna att utfärda testintyg och, 
till följd av antagandet av kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2022/2564a, 
intyg om tillfrisknande på grundval av de 
antigentester som ingår i EU:s 
gemensamma förteckning, vilken 
hälsosäkerhetskommittén godtagit och 
regelbundet uppdaterar, eftersom de 
uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna.

Användningen av antigentester för 
utfärdande av intyg om tillfrisknande i 
enlighet med delegerad förordning (EU) 
2022/256 medför en ökad risk för 
utfärdande av intyg om tillfrisknande på 
grundval av falska positiva tester. 
Möjligheten för medlemsstaterna att 
använda antigentester för utfärdande av 
intyg om tillfrisknande bör fortsatt vara 
frivillig, för användning särskilt när 
tillgången till NAAT-tester är begränsad 
på grund av ett stort antal infektioner i det 
berörda området eller något annat skäl. I 
synnerhet om det finns tillräcklig NAAT-
kapacitet kan medlemsstaterna fortsätta 
att utfärda intyg om tillfrisknande endast 
på grundval av NAAT-tester, som anses 
vara den mest tillförlitliga metoden för 
testning av covid-19-fall och kontakter. 
På liknande sätt skulle medlemsstaterna 
kunna utfärda intyg om tillfrisknande på 
grundval av antigentester under perioder 
med ökade SARS-CoV-2-infektioner och 
en därav följande hög efterfrågan på 
testning eller brist på NAAT-kapacitet, 
och skulle kunna återgå till att utfärda 
intyg om tillfrisknande endast på 
grundval av NAAT-tester när 
infektionsnivåerna sjunker.

_________________ _________________
2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_sv

2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_sv

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

4 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om 

4 Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om 
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allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och om upphävande av 
beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 
5.11.2013, s. 1).

allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och om upphävande av 
beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 
5.11.2013, s. 1).
4a Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2022/256 av den 22 februari 2022 
om ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/953 vad 
gäller utfärdande av intyg om 
tillfrisknande på grundval av 
antigentester i form av snabbtester (EUT 
L 42, 23.2.2022, s. 4).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Särskilt mot bakgrund av 
uppkomsten av nya oroande varianter av 
SARS-CoV-2 är fortsatt utveckling och 
fortsatta studier av covid-19-vacciner 
avgörande aspekter i kampen mot covid-
19-pandemin. I detta sammanhang är det 
viktigt att underlätta för frivilliga att delta i 
kliniska prövningar, dvs. studier som utförs 
för att undersöka ett läkemedels säkerhet 
eller effekt, t.ex. ett covid-19-vaccin. 
Klinisk forskning spelar en grundläggande 
roll i utvecklingen av vacciner, och 
frivilligt deltagande i kliniska prövningar 
bör därför uppmuntras. Om frivilliga 
deltagare fråntas tillgång till EU:s digitala 
covidintyg kan det utgöra ett allvarligt 
hinder för deltagande, försena slutförandet 
av kliniska prövningar och inverka negativt 
på folkhälsan i allmänhet. Dessutom måste 
de kliniska prövningarnas integritet 
bevaras, även i fråga om blindade data och 
sekretess, för att säkerställa att resultaten är 
giltiga. Det bör därför klargöras att 
medlemsstaterna får utfärda EU:s digitala 
covidintyg till deltagare i kliniska 
prövningar som har godkänts av 

(4) Särskilt mot bakgrund av 
uppkomsten av nya oroande varianter av 
SARS-CoV-2 är fortsatt utveckling och 
fortsatta studier av covid-19-vacciner 
avgörande aspekter i kampen mot covid-
19-pandemin. I detta sammanhang är det 
viktigt att underlätta för frivilliga att delta i 
kliniska prövningar, dvs. studier som utförs 
för att undersöka ett läkemedels säkerhet 
eller effekt, t.ex. ett covid-19-vaccin. 
Klinisk forskning spelar en grundläggande 
roll i utvecklingen av vacciner, och 
frivilligt deltagande i kliniska prövningar 
bör därför uppmuntras. Om frivilliga 
deltagare fråntas tillgång till EU:s digitala 
covidintyg kan det utgöra ett allvarligt 
hinder för deltagande, försena slutförandet 
av kliniska prövningar och inverka negativt 
på folkhälsan i allmänhet. Dessutom måste 
de kliniska prövningarnas integritet 
bevaras, även i fråga om blindade data och 
sekretess, för att säkerställa att resultaten är 
giltiga. Det bör därför klargöras att 
medlemsstaterna får utfärda EU:s digitala 
covidintyg till deltagare i kliniska 
prövningar som har godkänts av 
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medlemsstaternas etiska kommittéer och 
behöriga myndigheter, oavsett om de har 
fått en vaccinkandidat mot covid-19 eller, 
för att undvika att studierna undergrävs, 
den dos som administrerats till 
kontrollgruppen. Dessutom bör det 
förtydligas att andra medlemsstater får 
godta vaccinationsintyg gällande covid-19-
vacciner som genomgår kliniska 
prövningar i syfte att bevilja undantag från 
inskränkningar i den fria rörligheten som 
införts, i enlighet med unionsrätten, med 
anledning av covid-19-pandemin. Om ett 
covid-19-vaccin som genomgår kliniska 
prövningar senare beviljas godkännande 
för försäljning i enlighet med förordning 
(EG) nr 726/20045 omfattas 
vaccinationsintyg för det vaccinet, från och 
med den tidpunkten, av artikel 5.5 första 
stycket i förordning (EU) 2021/953. För att 
säkerställa en enhetlig strategi bör 
kommissionen ges befogenhet att begära 
att hälsosäkerhetskommittén, Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC) eller Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) utfärdar 
riktlinjer för godtagande av intyg som 
utfärdats för ett covid-19-vaccin som 
genomgår kliniska prövningar och som 
ännu inte har godkänts för försäljning, 
vilka bör ta hänsyn till de etiska och 
vetenskapliga kriterier som krävs för att 
utföra kliniska prövningar.

medlemsstaternas etiska kommittéer och 
behöriga myndigheter, oavsett om de har 
fått en vaccinkandidat mot covid-19 eller, 
för att undvika att studierna undergrävs, 
den dos som administrerats till 
kontrollgruppen. Dessutom bör det 
förtydligas att andra medlemsstater får 
godta vaccinationsintyg gällande covid-19-
vacciner som genomgår kliniska 
prövningar i syfte att bevilja undantag från 
inskränkningar i den fria rörligheten som 
införts, i enlighet med unionsrätten, med 
anledning av covid-19-pandemin. 
Giltighetstiden för sådana 
vaccinationsintyg bör inte vara längre än 
för vaccinationsintyg som utfärdats för 
covid-19-vacciner som godkänts av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA). I detta avseende ingår det i 
medlemsstaternas behörighet att utfärda 
vaccinationsintyg till deltagare i kliniska 
prövningar av covid-19-vacciner och att 
godta sådana intyg. Om ett covid-19-
vaccin som genomgår kliniska prövningar 
senare beviljas godkännande för 
försäljning i enlighet med förordning (EG) 
nr 726/20045 omfattas vaccinationsintyg 
för det vaccinet, från och med den 
tidpunkten, av artikel 5.5 första stycket i 
förordning (EU) 2021/953. Om ett covid-
19-vaccin som har genomgått kliniska 
prövningar inte beviljas godkännande för 
försäljning i enlighet med förordning 
(EG) nr 726/2004 bör vaccinationsintyg 
som utfärdats för det kliniskt prövade 
covid-19-vaccinet inte längre vara giltiga. 
För att säkerställa en enhetlig strategi bör 
kommissionen ges befogenhet att begära 
att hälsosäkerhetskommittén, Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC) eller Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) utfärdar 
riktlinjer för godtagande av intyg som 
utfärdats för ett covid-19-vaccin som 
genomgår kliniska prövningar och som 
ännu inte har godkänts för försäljning, 
vilka bör ta hänsyn till de etiska och 
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vetenskapliga kriterier som krävs för att 
utföra kliniska prövningar.

_________________ _________________
5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om 
inrättande av unionsförfaranden för 
godkännande av och tillsyn över 
humanläkemedel och om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet (EUT 
L 136, 30.4.2004, s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om 
inrättande av unionsförfaranden för 
godkännande av och tillsyn över 
humanläkemedel och om inrättande av en 
europeisk läkemedelsmyndighet (EUT 
L 136, 30.4.2004, s. 1).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Överlag är emellertid en betydligt 
högre andel av befolkningen bättre 
skyddad från att bli allvarligt sjuk och dö 
av covid-19 tack vare de covid-19-vacciner 
som för närvarande finns tillgängliga, 
vilket framhålls i skäl 13 i rådets 
rekommendation (EU) 2022/1071a. I 
denna förbättrade folkhälsomiljö är det 
desto viktigare att stärka skyddet av rätten 
till fri rörlighet genom att fastställa 
gemensamma principer för när 
medlemsstaterna kan aktivera 
restriktioner för unionsmedborgare som 
reser med en giltig version av EU:s 
digitala covidintyg.
_________________

Rådets rekommendation (EU) 2022/107 
av den 25 januari 2022 om en samordnad 
strategi för att underlätta säker fri 
rörlighet under covid-19-pandemin och 
om ersättande av rekommendation (EU) 
2020/1475 (EUT L 18, 27.1.2022, s. 110).
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det kan därför inte uteslutas att 
medlemsstaterna fortsätter att kräva att 
unionsmedborgare som utövar sin rätt till 
fri rörlighet ska uppvisa bevis på 
vaccination mot, test för eller tillfrisknande 
från covid-19 efter den 30 juni 2022, det 
datum då förordning (EU) 2021/953 
upphör att gälla. Det är därför viktigt att 
undvika att unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar, om vissa 
inskränkningar i den fria rörligheten av 
folkhälsoskäl fortfarande gäller efter den 
30 juni 2022, fråntas möjligheten att 
använda sina digitala covidintyg, som är ett 
effektivt, säkert och integritetsbevarande 
sätt att bevisa sin covid-19-status. Med 
tanke på att de inskränkningar i den fria 
rörligheten för personer inom unionen som 
införts för att begränsa spridningen av 
SARS-CoV-2, däribland kravet att uppvisa 
EU:s digitala covidintyg, bör upphävas så 
snart den epidemiologiska situationen 
tillåter, bör förlängningen av tillämpningen 
av förordning (EU) 2021/953 begränsas till 
tolv månader. Förlängningen av 
förordningen bör inte heller tolkas som ett 
krav på medlemsstaterna, särskilt de som 
upphäver nationella folkhälsoåtgärder, att 
behålla eller införa inskränkningar i den 
fria rörligheten. Den befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt som 
delegerats till kommissionen i enlighet med 
förordning (EU) 2021/953 bör förlängas på 
motsvarande sätt. Det är nödvändigt att 
säkerställa att EU:s system för digitala 
covidintyg kan anpassas till vetenskapliga 
framsteg för att begränsa covid-19-
pandemin.

(8) Det kan därför inte uteslutas att 
medlemsstaterna fortsätter att kräva att 
unionsmedborgare som utövar sin rätt till 
fri rörlighet ska uppvisa bevis på 
vaccination mot, test för eller tillfrisknande 
från covid-19 efter den 30 juni 2022, det 
datum då förordning (EU) 2021/953 
upphör att gälla. Det är därför viktigt att 
undvika att unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar, om vissa 
inskränkningar i den fria rörligheten av 
folkhälsoskäl fortfarande gäller efter den 
30 juni 2022, fråntas möjligheten att 
använda sina digitala covidintyg – ett 
effektivt, säkert och integritetsbevarande 
sätt att bevisa sin covid-19-status – i fall 
där medlemsstaterna kräver sådana för 
utövande av rätten till fri rörlighet. Med 
tanke på att de inskränkningar i den fria 
rörligheten för personer inom unionen som 
införts för att begränsa spridningen av 
SARS-CoV-2, däribland kravet att uppvisa 
EU:s digitala covidintyg, bör upphävas så 
snart den epidemiologiska situationen 
tillåter, bör förlängningen av tillämpningen 
av förordning (EU) 2021/953 begränsas till 
tolv månader. Samtidigt bör 
användningen av EU:s digitala covidintyg 
krävas endast när det är absolut 
nödvändigt och står i proportion till den 
epidemiologiska situationen och den 
därmed förknippade risken för 
folkhälsan. Förlängningen av förordningen 
bör inte heller tolkas som ett krav på 
medlemsstaterna, särskilt de som upphäver 
nationella folkhälsoåtgärder, att behålla 
eller införa inskränkningar i den fria 
rörligheten. Ett eventuellt behov från 
medlemsstaternas sida att kontrollera 
EU:s digitala covidintyg bör inte motivera 
ett tillfälligt införande av kontroller vid de 
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inre gränserna. Den befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt som 
delegerats till kommissionen i enlighet med 
förordning (EU) 2021/953 bör förlängas på 
motsvarande sätt. Det är nödvändigt att 
säkerställa att EU:s system för digitala 
covidintyg kan anpassas till nya belägg för 
effektiviteten hos medicinsk teknik i 
samband med covid-19 och vetenskapliga 
framsteg för att begränsa covid-19-
pandemin.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Senast den 31 december 2022 bör 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport 
om tillämpningen av denna förordning. 
Rapporten bör omfatta i synnerhet en 
översikt av de uppgifter som mottagits 
från medlemsstaterna om inskränkningar 
i den fria rörligheten, däribland de 
restriktioner som tillämpas av 
medlemsstaterna, en bedömning av denna 
förordnings inverkan på underlättandet 
av den fria rörligheten, däribland på resor 
och turism och på godtagandet av olika 
typer av vacciner, inverkan på de 
grundläggande rättigheterna och på 
principen om icke-diskriminering samt 
inverkan på skyddet av personuppgifter 
under covid-19-pandemin. Den bör även 
inbegripa en bedömning av 
medlemsstaternas eventuella inhemska 
användning av EU:s digitala covidintyg i 
andra syften än fri rörlighet och huruvida 
de syftena utgör hinder för den fria 
rörligheten. Rapporten bör dessutom 
innehålla en bedömning av 
nödvändigheten och proportionaliteten i 
att använda EU:s digitala covidintyg mot 



RR\1255202SV.docx 13/48 PE729.924v02-00

SV

bakgrund av pandemisituationen och de 
senast tillgängliga vetenskapliga rönen, 
med beaktande av ECDC:s och 
hälsosäkerhetskommitténs yttranden och 
rekommendationer, som också bör ingå i 
rapporten. Rapporten kan åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag, särskilt för att 
förkorta tillämpningsperioden för denna 
förordning. Kommissionen uppmanas 
särskilt att göra detta om ECDC:s och 
hälsosäkerhetskommitténs yttranden och 
rekommendationer tillåter det.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eftersom situationen i samband 
med covid-19-pandemin är akut bör denna 
förordning träda i kraft den tredje dagen 
efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

(12) För att möjliggöra en skyndsam 
tillämpning av denna förordning bör den 
träda i kraft den tredje dagen efter det att 
den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Europeiska datatillsynsmannen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen har hörts i 
enlighet med artikel 42 i förordning (EU) 
2018/1725 och de avgav ett gemensamt 
yttrande den XXXX11.

(13) Europeiska datatillsynsmannen och 
Europeiska dataskyddsstyrelsen har hörts i 
enlighet med artikel 42 i förordning (EU) 
2018/1725, och de avgav ett gemensamt 
yttrande den 14 mars 2022 11.

_________________ _________________
11 Hänvisning ska läggas till. 11 EUT …
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a – led ia (nytt) 
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ia) Led c ska ersättas med följande:
c) Ett intyg som, efter ett positivt 
testresultat av ett NAAT-test, eller ett 
antigentest i form av ett snabbtest som 
finns upptaget i EU:s gemensamma 
förteckning över antigentester för covid-19 
som godkänts av hälsosäkerhetskommittén 
och som har utförts av hälso- och 
sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testningspersonal, bekräftar att innehavaren 
har tillfrisknat från en SARS-CoV-2-
infektion (intyg om tillfrisknande).

”c) Ett intyg som, efter ett positivt 
testresultat av ett NAAT-test, eller ett 
antigentest som finns upptaget i EU:s 
gemensamma förteckning över 
antigentester för covid-19 som godkänts av 
hälsosäkerhetskommittén och som har 
utförts av hälso- och sjukvårdspersonal 
eller kvalificerad testningspersonal, 
bekräftar att innehavaren har tillfrisknat 
från en SARS-CoV-2-infektion (intyg om 
tillfrisknande).”

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 4 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

2. Tillitsramverket ska baseras på en 
infrastruktur för kryptering med öppen 
nyckel och göra det möjligt att på ett 
pålitligt och säkert sätt utfärda och 
kontrollera äktheten, giltigheten och 
integriteten hos de intyg som avses i artikel 
3.1. Tillitsramverket ska göra det möjligt 
att upptäcka bedrägerier, särskilt 
förfalskningar. Dessutom kan det stödja 
det bilaterala utbytet av förteckningar över 
återkallade intyg som innehåller de 
återkallade intygens unika identifierare för 
intyg. Sådana förteckningar över 

”2. Tillitsramverket ska baseras på en 
infrastruktur för kryptering med öppen 
nyckel och göra det möjligt att på ett 
pålitligt och säkert sätt utfärda och 
kontrollera äktheten, giltigheten och 
integriteten hos de intyg som avses i artikel 
3.1. Tillitsramverket ska göra det möjligt 
att upptäcka bedrägerier, särskilt 
förfalskningar. Dessutom ska det 
möjliggöra det bilaterala utbytet av 
förteckningar över återkallade intyg som 
innehåller de återkallade intygens unika 
identifierare för intyg. Sådana 
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återkallade intyg får inte innehålla några 
andra personuppgifter. Kontrollen av de 
intyg som avses i artikel 3.1 och, i 
tillämpliga fall, förteckningar över 
återkallade intyg får inte innebära att 
intygets utfärdare underrättas om 
kontrollen.

förteckningar över återkallade intyg får inte 
innehålla några andra personuppgifter. 
Kontrollen av de intyg som avses i artikel 
3.1 och, i tillämpliga fall, förteckningar 
över återkallade intyg får inte innebära att 
intygets utfärdare underrättas om 
kontrollen.”

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”b) information om det covid-19-vaccin 
och det antal doser som har administrerats 
till innehavaren, oavsett i vilken 
medlemsstat de har administrerats.”

”b) information om de covid-19-
vacciner och det antal doser som har 
administrerats till innehavaren, oavsett i 
vilken medlemsstat de har administrerats.”

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får också utfärda de 
vaccinationsintyg som avses i artikel 3.1 a 
till personer som deltar i kliniska 
prövningar som gäller ett covid-19-vaccin 
och som har godkänts av medlemsstaternas 
etiska kommittéer och behöriga 
myndigheter, oavsett om vaccinkandidaten 
har administrerats till dem eller den dos 
som har administrerats till kontrollgruppen. 
Informationen om det covid-19-vaccin som 
ska ingå i vaccinationsintyget i enlighet 
med de särskilda datafält som anges i punkt 
1 i bilagan får inte undergräva den kliniska 
prövningens integritet. Medlemsstaterna 
får godta vaccinationsintyg som utfärdats 

Medlemsstaterna får också utfärda de 
vaccinationsintyg som avses i artikel 3.1 a 
till personer som deltar i kliniska 
prövningar som gäller ett covid-19-vaccin 
och som har godkänts av medlemsstaternas 
etiska kommittéer och behöriga 
myndigheter, oavsett om vaccinkandidaten 
har administrerats till dem eller den dos 
som har administrerats till kontrollgruppen. 
Informationen om det covid-19-vaccin som 
ska ingå i vaccinationsintyget i enlighet 
med de särskilda datafält som anges i punkt 
1 i bilagan får inte undergräva den kliniska 
prövningens integritet. Giltighetstiden för 
sådana vaccinationsintyg får inte vara 
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av andra medlemsstater i enlighet med 
denna punkt i syfte att bevilja undantag 
från inskränkningar i den fria rörligheten 
som införts i enlighet med unionsrätten för 
att begränsa spridningen av SARS-CoV-2.

längre än för andra vaccinationsintyg 
som utfärdas i enlighet med denna punkt. 
Medlemsstaterna får godta 
vaccinationsintyg som utfärdats av andra 
medlemsstater i enlighet med denna punkt i 
syfte att bevilja undantag från 
inskränkningar i den fria rörligheten som 
införts i enlighet med unionsrätten för att 
begränsa spridningen av SARS-CoV-2. 
Om ett covid-19-vaccin som genomgår 
kliniska prövningar senare beviljas 
godkännande för försäljning i enlighet 
med förordning (EG) nr 726/2004 är de 
vaccinationsintyg som utfärdats med 
avseende på det vaccinet fortsatt giltiga i 
enlighet med första stycket i denna punkt. 
Om det för ett covid-19-vaccin senare görs 
en negativ bedömning av en ansökan om 
godkännande för försäljning, eller om 
ingen ansökan om godkännande för 
försäljning görs för vaccinet i fråga, ska 
intyg som utfärdats på grundval av det 
vaccinet inte längre vara giltiga.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led -a (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-a) I artikel 7.1 ska andra stycket 
ersättas med följande:

En medlemsstat får också på begäran 
utfärda de intyg om tillfrisknande som 
avses i artikel 3.1 c efter ett positivt resultat 
av ett antigentest i form av snabbtest som 
finns upptaget i EU:s gemensamma 
förteckning över antigentester för covid-19 
som godkänts av hälsosäkerhetskommittén, 
och som har utförts av hälso- och 
sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testningspersonal.

”En medlemsstat får också på begäran 
utfärda de intyg om tillfrisknande som 
avses i artikel 3.1 c efter ett positivt resultat 
av ett antigentest som finns upptaget i EU:s 
gemensamma förteckning över 
antigentester för covid-19 som godkänts av 
hälsosäkerhetskommittén, och som har 
utförts av hälso- och sjukvårdspersonal 
eller kvalificerad testningspersonal.”
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led -aa (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-aa) I artikel 7.1 ska tredje stycket 
ersättas med följande: 

Medlemsstaterna får utfärda intyg om 
tillfrisknande på grundval av antigentester i 
form av snabbtester som utfördes av hälso- 
och sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testpersonal den 1 oktober 2021 eller 
senare, under förutsättning att det använda 
antigentestet i form av snabbtest fanns 
upptaget i EU:s gemensamma förteckning 
över antigentester för covid-19 som 
godkänts av hälsosäkerhetskommittén vid 
den tidpunkt då testresultatet togs fram.

”Medlemsstaterna får utfärda intyg om 
tillfrisknande på grundval av antigentester 
som utfördes av hälso- och 
sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testpersonal den 1 oktober 2021 eller 
senare, under förutsättning att det använda 
antigentestet fanns upptaget i EU:s 
gemensamma förteckning över 
antigentester för covid-19 som godkänts av 
hälsosäkerhetskommittén vid den tidpunkt 
då testresultatet togs fram.”

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led -ab (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 7 – led 1 – stycke 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-ab) I artikel 7.1 ska fjärde stycket 
ersättas med följande: 

Intyg om tillfrisknande ska utfärdas tidigast 
elva dagar efter den dag då en person först 
genomgick ett NAAT-test eller antigentest 
i form av ett snabbtest som gav ett positivt 
resultat.

”Intyg om tillfrisknande ska utfärdas 
tidigast elva dagar efter den dag då en 
person först genomgick ett NAAT-test eller 
antigentest som gav ett positivt resultat.”
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 10 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) I artikel 10 ska punkt 5 ersättas 
med följande:

5. Förteckningar över återkallade 
intyg som utväxlas mellan 
medlemsstaterna enligt artikel 4.2 får inte 
behållas efter att denna förordnings 
tillämpningsperiod upphört.

”5. Förteckningar över återkallade 
intyg som utväxlas enligt artikel 4.2 får 
inte behållas efter att denna förordnings 
tillämpningsperiod upphört.”

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 11

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5b) Artikel 11 ska ersättas med 
följande:

Artikel 11 ”Artikel 11

Inskränkningar i den fria rörligheten och 
informationsutbyte

Inskränkningar i den fria rörligheten och 
informationsutbyte

1. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas behörighet att införa 
restriktioner av folkhälsoskäl ska 
medlemsstaterna, om de godtar 
vaccinationsintyg, testintyg som indikerar 
ett negativt resultat eller intyg om 
tillfrisknande, avstå från att införa 
ytterligare inskränkningar i den fria 
rörligheten, såsom ytterligare 
reserelaterade tester för SARS-CoV-2-
infektion eller reserelaterad karantän 
eller självisolering, såvida de inte är 
nödvändiga och proportionella i syfte att 
skydda folkhälsan med anledning av covid-

1. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas exklusiva behörighet att 
införa inskränkningar i den fria 
rörligheten av folkhälsoskäl ska 
medlemsstaterna avstå från att införa 
inskränkningar i eller hinder för den fria 
rörligheten, eller krav för utövande av 
rätten till fri rörlighet, såvida de inte är 
absolut nödvändiga och proportionella i 
syfte att skydda folkhälsan med anledning 
av covid-19-pandemin, varvid tillgängliga 
vetenskapliga rön ska beaktas till fullo, 
inbegripet epidemiologiska data som 
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19-pandemin, varvid även tillgängliga 
vetenskapliga rön ska beaktas, inbegripet 
epidemiologiska data som ECDC 
offentliggjort på grundval av 
rekommendation (EU) 2020/1475.

ECDC offentliggjort på grundval av 
rekommendation (EU) 2020/1475.

2. Om en medlemsstat i enlighet med 
unionsrätten kräver att innehavare av de 
intyg som avses i artikel 3.1, efter inresa 
till dess territorium, ska genomgå 
karantän, självisolering eller bli testad för 
SARS-CoV-2-infektion, eller om den inför 
andra restriktioner för innehavare av 
sådana intyg med anledning av, till 
exempel, att den epidemiologiska 
situationen i en medlemsstat eller i en 
region i en medlemsstat snabbt försämras, 
särskilt till följd av en SARS-CoV-2-
variant som ger anledning till oro eller 
intresse, ska den underrätta 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om detta, om möjligt 48 
timmar före införandet av sådana nya 
restriktioner. I detta syfte ska 
medlemsstaten lämna följande uppgifter:

2. Om en medlemsstat med anledning 
av covid-19-pandemin inför 
inskränkningar i den fria rörligheten i 
enlighet med unionsrätten ska de 
inskränkningarna inte tillämpas på 
innehavare av de intyg som avses i artikel 
3.1.

3. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 2 får en 
medlemsstat, om den ändå inför 
ytterligare reserestriktioner eller 
restriktioner som begränsar den fria 
rörligheten för innehavare av de intyg 
som avses i artikel 3.1, göra detta endast i 
enlighet med följande principer i rådets 
rekommendation (EU) 2022/1071a:
a) Eventuella inskränkningar i den 
fria rörligheten för personer inom 
unionen som införs för att begränsa 
spridningen av covid-19 ska baseras på 
särskilda och begränsade hänsyn till 
allmänintresset, närmare bestämt skyddet 
av folkhälsan.
b) Sådana inskränkningar ska 
tillämpas i överensstämmelse med 
unionsrättens allmänna principer, i 
synnerhet principerna om proportionalitet 
och icke-diskriminering. De åtgärder som 
vidtas bör därför inte gå utöver vad som 
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är absolut nödvändigt för att skydda 
folkhälsan.
c) Alla sådana inskränkningar ska 
avskaffas så snart den epidemiologiska 
situationen, inklusive på sjukhusen, så 
tillåter.
d) Medlemsstaterna ska säkerställa 
att eventuella krav som ställs på 
medborgare och företag har konkreta 
positiva effekter på folkhälsoarbetet för 
att bekämpa pandemin och inte leder till 
en orättmätig och onödig administrativ 
börda.
e) Det får inte förekomma någon 
diskriminering mellan medlemsstaterna, 
till exempel genom att mer generösa 
regler tillämpas på resor till och från en 
angränsande medlemsstat jämfört med 
resor till och från andra medlemsstater.
f) Inskränkningarna får inte vara 
diskriminerande, dvs. de ska gälla på 
samma sätt för den berörda 
medlemsstatens återvändande 
medborgare. Inskränkningarna får inte 
grundas på den berörda personens 
nationalitet.
g) Medlemsstaterna ska alltid tillåta 
inresa för sina egna medborgare och för 
unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar som är bosatta på 
deras territorium. Medlemsstaterna får i 
princip inte neka inresa för andra 
personer som reser från övriga 
medlemsstater, och ska underlätta snabb 
transitering genom sina territorier.
h) Medlemsstaterna ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt gränsöverskridande 
regioners, de yttersta randområdenas, 
exklavers och geografiskt isolerade 
områdens särdrag och behovet av 
samarbete på lokal och regional nivå.
i) Medlemsstaterna ska undvika 
störningar i leveranskedjorna och 
nödvändiga resor, och ska hålla igång 



RR\1255202SV.docx 21/48 PE729.924v02-00

SV

transportflödena i enlighet med systemet 
med gröna körfält.
j) Medlemsstaterna ska regelbundet 
utbyta information om alla frågor som 
omfattas av denna rekommendation och 
informera medborgarna om detta.
k) Inskränkningar får inte ha formen 
av förbud mot vissa transporttjänster.
I en sådan situation ska den berörda 
medlemsstaten dessutom underrätta 
kommissionen och övriga medlemsstater 
om detta, om möjligt 48 timmar före 
införandet av sådana ytterligare 
restriktioner. I detta syfte ska 
medlemsstaten lämna följande uppgifter:

(a) Skälen till sådana restriktioner. a) Skälen till sådana restriktioner, 
inbegripet alla relevanta epidemiologiska 
uppgifter och vetenskapliga belägg till 
stöd för restriktionerna.

b) Omfattningen av sådana 
restriktioner, med angivande av vilka 
intygsinnehavare som omfattas av eller är 
undantagna från dem.

b) Omfattningen av sådana 
restriktioner, med angivande av vilka 
intygsinnehavare som omfattas av eller är 
undantagna från dem.

(c) Startdatum och varaktighet för 
sådana restriktioner.

(c) Startdatum och varaktighet för 
sådana restriktioner.

3. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om utfärdandet av och 
villkoren för godtagande av de intyg som 
avses i artikel 3.1, inbegripet vilka covid-
19-vaccin de godtar i enlighet med artikel 
5.5 andra stycket.

4. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om utfärdandet av och 
villkoren för godtagande av de intyg som 
avses i artikel 3.1, inbegripet vilka covid-
19-vaccin de godtar i enlighet med artikel 
5.5 andra stycket.

4. Medlemsstaterna ska ge 
allmänheten tydlig, heltäckande och aktuell 
information avseende punkterna 2 och 3. 
Som en allmän regel ska medlemsstaterna 
offentliggöra den informationen 24 timmar 
innan nya restriktioner träder i kraft, med 
beaktande av att det krävs viss flexibilitet 
vid epidemiologiska nödlägen. Dessutom 
får kommissionen på ett centraliserat sätt 
göra den information som medlemsstaterna 
lämnar tillgänglig för allmänheten.

5. Medlemsstaterna ska ge 
allmänheten tydlig, heltäckande och aktuell 
information avseende punkterna 2 och 3. 
Som en allmän regel ska medlemsstaterna 
offentliggöra den informationen 24 timmar 
innan nya restriktioner träder i kraft, med 
beaktande av att det krävs viss flexibilitet 
vid epidemiologiska nödlägen. Dessutom 
får kommissionen på ett centraliserat sätt 
göra den information som medlemsstaterna 
lämnar tillgänglig för allmänheten.
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_________________ _________________
1a Rådets rekommendation (EU) 2022/107 
av den 25 januari 2022 om en samordnad 
strategi för att underlätta säker fri 
rörlighet under covid-19-pandemin och 
om ersättande av rekommendation (EU) 
2020/1475 (EUT L 18, 27.1.2022, s. 110).”

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 16

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7a) Artikel 16 ska ersättas med 
följande:

Artikel 16 ”Artikel 16

Kommissionens rapportering Kommissionens rapportering

1. Senast den 31 oktober 2021 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
ska innehålla en översikt över

utgår

a) antalet intyg som har utfärdats i 
enlighet med denna förordning,

utgår

b) den vägledning som begärts i 
enlighet med artikel 3.11 om tillgängliga 
vetenskapliga rön och 
standardiseringsnivåer när det gäller 
möjligheten att utfärda intyg om 
tillfrisknande på grundval av 
antikroppstest, inbegripet serologisk 
testning för antikroppar mot SARS-CoV-
2, varvid tillgången till sådana tester och 
deras tillgänglighet också ska beaktas,

utgår

c) den information som har mottagits 
i enlighet med artikel 11.

utgår

2. Senast den 31 mars 2022 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning.

2. Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning.
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Rapporten ska särskilt innehålla en 
bedömning av denna förordnings inverkan 
på underlättandet av den fria rörligheten, 
däribland på resor och turism och på 
godtagandet av olika typer av vaccin, de 
grundläggande rättigheterna, och icke-
diskriminering, samt på skyddet av 
personuppgifter under covid-19-pandemin.

Rapporten ska särskilt innehålla en 
översikt av de uppgifter som mottagits 
från medlemsstaterna i enlighet med 
artikel 11, däribland de restriktioner som 
tillämpas av medlemsstaterna, en 
bedömning av denna förordnings inverkan 
på underlättandet av den fria rörligheten, 
däribland på resor och turism och på 
godtagandet av olika typer av vaccin, 
inverkan på de grundläggande 
rättigheterna och på principen om icke-
diskriminering, samt inverkan på skyddet 
av personuppgifter under covid-19-
pandemin. Den ska även inbegripa en 
bedömning av medlemsstaternas 
eventuella inhemska användning av EU:s 
digitala covidintyg i andra syften än fri 
rörlighet och huruvida användningen i 
fråga utgör hinder för den fria 
rörligheten.
Rapporten ska innehålla en bedömning av 
nödvändigheten och proportionaliteten i 
att använda EU:s digitala covidintyg mot 
bakgrund av pandemisituationen och de 
senast tillgängliga vetenskapliga rönen, 
med beaktande av ECDC:s och 
hälsosäkerhetskommitténs yttranden och 
rekommendationer, som också ska ingå i 
rapporten.

Rapporten får åtföljas av 
lagstiftningsförslag, särskilt för att 
förlänga tillämpningsperioden för denna 
förordning, med beaktande av 
utvecklingen av den epidemiologiska 
situationen avseende covid-19-pandemin.

Rapporten får åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag för att förkorta 
tillämpningsperioden för denna förordning. 
Kommissionen uppmanas särskilt att göra 
detta om ECDC:s och 
hälsosäkerhetskommitténs yttranden och 
rekommendationer tillåter det.”
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MOTIVERING

Bakgrund
Under de förhandlingar som ledde till antagandet av förordning (EU) 2021/953 om en ram för 
utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för 
och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under 
covid-19-pandemin försökte Europaparlamentet försvara rätten att fritt röra sig och uppehålla 
sig inom medlemsstaternas territorier, försvara principen om icke-diskriminering och försvara 
rätten till skydd av personuppgifter. Det försökte göra detta samtidigt som det erkände att 
vissa åtgärder var nödvändiga för att skydda folkhälsan under covid-19-pandemin, och 
försökte säkerställa att sådana åtgärder samordnades och var praktiska.

Föredragandens ståndpunkt
Med pandemins utveckling under de senaste tolv månaderna står det klart att 
covid-19-pandemin fortfarande pågår, även om vi är mycket hoppfulla att det värsta ligger 
bakom oss. Detta förslag syftar till att förlänga tillämpningsperioden för EU:s digitala 
covidintyg. Föredragandens strategi är att försvara samma principer som parlamentet försökte 
försvara under förhandlingarna för ett år sedan, genom att skydda den fria rörligheten, 
säkerställa respekten för principen om icke-diskriminering och skydda personuppgifter. 
Föredraganden är också väl medveten om behovet att se till att användningen av EU:s digitala 
covidintyg måste vara tidsbegränsad och bör upphöra när folkhälsosituationen tillåter det. För 
att säkerställa rätten till fri rörlighet och upprätthålla Schengenområdet utan inre 
gränskontroller måste vi så snart som möjligt frångå tanken om intyg som krävs för resor 
mellan medlemsstaterna.
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21.4.2022

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om 
vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för 
att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Föredragande av yttrande: José Ramón Bauzá Díaz

KORTFATTAD MOTIVERING

Utgångspunkt

Förordning (EU) 2021/953 om inrättande av en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av 
interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s 
digitala covidintyg) antogs i juni 2021 och gäller till och med den 30 juni 2022. Sedan EU:s 
digitala covidintyg antogs har det införts med framgång i hela unionen. Det har också fått allt 
större global betydelse genom att underlätta säkra internationella resor. 

Eftersom tillämpningsperioden för denna förordning löper ut den 30 juni 2022 behövs en riktad 
översyn av denna förordning i syfte att fortsatt tillämpa ramen för EU:s digitala covidintyg 
under ytterligare en tidsperiod.

Kommissionen föreslår att förlängningen begränsas till 12 månader (till och med den 30 juni 
2023) och att ett litet antal andra bestämmelser om vacciner i förordning (EU) 2021/953, ändras.

Behov av rättslig förutsebarhet för både medborgarna och industrin

Med tanke på att systemet med EU:s digitala covidintyg erkänns som en av de viktigaste digitala 
lösningarna för att återställa resandet inom EU och det internationella resandet bör man för det 
första nå en överenskommelse om dess standardgiltighet för att undvika fragmentering och 
skillnader mellan EU-medlemsstaternas nationella lagstiftningar.

För det andra har den epidemiologiska situationen med avseende på covid-19-pandemin 
utvecklats avsevärt sedan förordning (EU) 2021/953 antogs. Trots det ökande antalet 
genomförda vaccinationer förekommer det fortfarande stora skillnader i vaccinationsnivåerna 
mellan medlemsstaterna, och detta är fortfarande ett av de främsta skälen till att restriktionerna 
för den fria rörligheten för personer inte kan upphävas helt.
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Föredraganden påpekar att en förlängning av systemet med EU:s digitala covidintyg behövs av 
följande skäl:
1) Vikten av tydliga, harmoniserade och enhetliga regler på EU-nivå för att säkerställa fri 
rörlighet för personer inför sommarsäsongen 2022.
2) Rättslig förutsebarhet för turistindustrin inför den nya semestersäsongen.
3) Förutsebarhet och organisatorisk kapacitet bör garanteras för att möjliggöra fri rörlighet för 
personer och säkerställa resiliens vid resor inom EU och internationella resor.

Även om huvudsyftet med översynen är att förlänga tillämpningen av förordningen och 
upprätthålla en rättslig och samordnad EU-ram vidhåller dock föredraganden att denna 
förlängning inte bör tolkas som att den ålägger medlemsstaterna, särskilt de som upphäver 
inhemska hälsoåtgärder, att bibehålla eller införa restriktioner av den fria rörligheten för 
personer inom unionen under sommarsäsongen 2022. Förlängningen bör inte heller tolkas som 
att den ålägger medlemsstaterna att behålla eller införa tillämpningar av EU:s digitala 
covidintyg eller andra system med covid-19-intyg för onödiga och omotiverade inhemska 
ändamål.

En tvåstegsstrategi för förlängning av systemet med EU:s digitala covidintyg

Det ursprungliga och primära syftet med förordning (EU) 2021/953 och följaktligen 
användningen av EU:s digitala covidintyg är att underlätta den fria rörligheten för medborgare 
och undvika att medlemsstaterna inför ensidiga och/eller ytterligare åtgärder för den fria 
rörligheten. Sedan förordningen antogs har medlemsstaterna dock antagit ytterligare inhemska 
folkhälsoåtgärder som innebär begränsningar av den fria rörligheten. 

Föredraganden föreslår därför följande:
1) Varje förlängning av systemet med EU:s digitala covidintyg och eventuella restriktioner av 
den fria rörligheten för personer inom unionen, inbegripet krav på att uppvisa EU:s digitala 
covidintyg, bör upphävas så snart den epidemiologiska situationen tillåter det.
2) Det är viktigt att säkerställa rättssäkerhet och rättslig förutsebarhet för både medborgarna 
och industrin inför sommarsäsongen 2022. Därför bör ett första steg tas – den första 
förlängningen bör begränsas till fyra månader – senast den 31 oktober 2022.
3) Det kan emellertid inte uteslutas att medlemsstaterna fortsatt kräver att unionsmedborgare 
som utövar sin rätt till fri rörlighet ska uppvisa bevis på vaccination mot, testning för och 
tillfrisknande från covid-19 efter den 31 oktober 2022. Mot bakgrund av ECDC:s 
rekommendationer till följd av den epidemiologiska situationen kan en ytterligare förlängning 
av giltigheten för EU:s digitala covidintyg anses vara nödvändig.
4) I så fall bör ett andra steg tas – kommissionen bör ges möjlighet att förlänga tillämpningen 
av förordning (EU) 2021/953 med 4 månader, till den 28 februari 2023, genom delegerade 
akter.
5) Med tanke på pandemins utveckling och medlemsstaternas upphävande av nationella 
restriktioner bör ett steg framåt tas när denna förordning utvidgas, för att sända en rättvisande 
och balanserad signal till EU-medborgare. Denna förordning bör därför hindra medlemsstater 
och nationella myndigheter från att införa onödiga och omotiverade restriktioner genom 
tillämpning av EU:s digitala covidintyg.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det kan därför inte uteslutas att 
medlemsstaterna fortsätter att kräva att 
unionsmedborgare som utövar sin rätt till 
fri rörlighet ska uppvisa bevis på 
vaccination mot, test för eller tillfrisknande 
från covid-19 efter den 30 juni 2022, det 
datum då förordning (EU) 2021/953 
upphör att gälla. Det är därför viktigt att 
undvika att unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar, om vissa 
inskränkningar i den fria rörligheten av 
folkhälsoskäl fortfarande gäller efter den 
30 juni 2022, fråntas möjligheten att 
använda sina digitala covidintyg, som är ett 
effektivt, säkert och integritetsbevarande 
sätt att bevisa sin covid-19-status. Med 
tanke på att de inskränkningar i den fria 
rörligheten för personer inom unionen som 
införts för att begränsa spridningen av 
SARS-CoV-2, däribland kravet att uppvisa 
EU:s digitala covidintyg, bör upphävas så 
snart den epidemiologiska situationen 
tillåter, bör förlängningen av tillämpningen 
av förordning (EU) 2021/953 begränsas till 
tolv månader. Förlängningen av 
förordningen bör inte heller tolkas som ett 
krav på medlemsstaterna, särskilt de som 
upphäver nationella folkhälsoåtgärder, att 
behålla eller införa inskränkningar i den 
fria rörligheten. Den befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt som 
delegerats till kommissionen i enlighet med 
förordning (EU) 2021/953 bör förlängas på 
motsvarande sätt. Det är nödvändigt att 

(8) Det kan därför inte uteslutas att 
medlemsstaterna fortsätter att kräva att 
unionsmedborgare som utövar sin rätt till 
fri rörlighet ska uppvisa bevis på 
vaccination mot, test för eller tillfrisknande 
från covid-19 efter den 30 juni 2022, det 
datum då förordning (EU) 2021/953 
upphör att gälla. Det är därför viktigt att 
undvika att unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar, om vissa 
inskränkningar i den fria rörligheten av 
folkhälsoskäl fortfarande gäller efter den 
30 juni 2022, fråntas möjligheten att 
använda sina digitala covidintyg, som är ett 
effektivt, säkert och integritetsbevarande 
sätt att bevisa sin covid-19-status. Med 
tanke på att de inskränkningar i den fria 
rörligheten för personer inom unionen som 
införts för att begränsa spridningen av 
SARS-CoV-2, däribland kravet att uppvisa 
EU:s digitala covidintyg, bör upphävas så 
snart den epidemiologiska situationen 
tillåter, bör förlängningen av tillämpningen 
av förordning (EU) 2021/953 begränsas till 
åtta månader, och inbegripa en möjlighet 
för kommissionen att förlänga 
tillämpningen med ytterligare fyra 
månader genom delegerade akter, om så 
är nödvändigt och efter ett vetenskapligt 
yttrande från Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 
(ECDC). Förlängningen av förordningen 
bör inte heller tolkas som ett krav på 
medlemsstaterna, särskilt de som upphäver 
nationella folkhälsoåtgärder, att behålla 
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säkerställa att EU:s system för digitala 
covidintyg kan anpassas till vetenskapliga 
framsteg för att begränsa covid-19-
pandemin.

eller införa inskränkningar i den fria 
rörligheten. Dessutom bör ett eventuellt 
behov av att kontrollera intyg som införts 
genom förordning (EU) 2021/953 inte 
anses rättfärdiga ett tillfälligt 
återinförande av kontroller vid de inre 
gränserna. Den befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt som 
delegerats till kommissionen i enlighet med 
förordning (EU) 2021/953 bör förlängas på 
motsvarande sätt. Det är nödvändigt att 
säkerställa att EU:s system för digitala 
covidintyg kan anpassas till vetenskapliga 
framsteg för att begränsa covid-19-
pandemin.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) EU:s system för digitala covidintyg 
har visat sig vara det enda fungerande 
systemet för covid-19-intyg på 
internationell nivå i stor skala. Till följd 
av detta har EU:s digitala covidintyg fått 
allt större global betydelse och bidragit till 
att hantera pandemin på internationell 
nivå genom att underlätta säkra 
internationella resor och ekonomisk 
återhämtning. Den 25 februari 2022 var 
35 länder och territorier utanför EU 
anslutna till systemet för EU:s digitala 
covidintyg, och fler förväntas ansluta sig i 
framtiden. Enligt förordning (EU) 
2021/953 är medlemsstaterna dock endast 
skyldiga att godta EU:s digitala covidintyg 
som utfärdats för vacciner som har 
godkänts för försäljning av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten. Den omfattar 
därför inte de flesta vacciner som för 
närvarande administreras runt om i 
världen, inbegripet de som har genomgått 
WHO:s godkännandeförfarande för 
användning i nödsituationer. Detta 
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undergräver rollen för systemet för EU:s 
digitala covidintyg som en av de viktigaste 
digitala lösningarna för att återupprätta 
internationell rörlighet och den faktiska 
globala standarden. För många av de 
vacciner som har genomgått WHO:s 
godkännandeförfarande för användning i 
nödsituationer har det inte ansökts, och 
kommer sannolikt inte att göra det i 
framtiden, om godkännande för 
försäljning till EMA eller en behörig 
myndighet i en medlemsstat helt enkelt på 
grund av att utvecklarna inte har för 
avsikt att släppa ut dessa vacciner på EU-
marknaden. I många fall finns samma 
vacciner som administreras runt om i EU 
och som förtecknas i förordning (EU) 
2021/953 under ett annat handelsnamn i 
andra länder och omfattas därför inte av 
denna förordning. Detta gäller också för 
några av de vacciner som EU hjälper till 
att leverera inom ramen för Covax-
systemet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Flera medlemsstater har använt 
EU:s digitala covidintyg för inhemska 
ändamål genom att genomföra nationella 
åtgärder för att tillåta eller förbjuda 
tillträde till barer, restauranger, hotell, 
konserthus och andra platser, trots att 
dessa åtgärders effektivitet för att 
bekämpa spridningen av viruset inte 
tydligt har påvisats. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas behörighet att införa 
nationella restriktioner av folkhälsoskäl 
och med beaktande av pandemins 
nuvarande fas bör därför EU:s digitala 
covidintyg tjäna sitt ursprungliga och 
primära syfte, nämligen att användas som 
ett verktyg för att underlätta fri rörlighet 
och samordning på EU-nivå. EU:s 
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digitala covidintyg bör inte ses som en 
alternativ åtgärd för medlemsstaterna att 
införa omotiverade och oproportionerliga 
restriktioner för inhemska ändamål, 
såsom att tillåta eller förbjuda tillträde till 
barer, restauranger, hotell, konserthus 
och andra platser.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) I syfte att, om det är nödvändigt 
och motiverat, förlänga tillämpningen av 
EU:s digitala covidintyg bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på att förlänga den 
referensperiod under vilken de åtgärder 
som föreskrivs i förordning (EU) 
2021/953 ska tillämpas. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella 
avtalet av den 13 april 2016 om bättre 
lagstiftning. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och 
rådet alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Med tanke på att EU:s digitala 
covidintyg utgör grunden för säker fri 
rörlighet och samordning på EU-nivå är 
det viktigt att det genomförs på ett 
konsekvent sätt, särskilt när det gäller 
reglerna för barn och unga vuxna under 
18 år.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 1 ska följande punkt 
läggas till:
”2a. Den är tillämplig på utfärdande, 
kontroll och godtagande av interoperabla 
intyg om vaccination mot, testning för och 
tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala 
covidintyg), som inrättats genom 
förordning (EU) 2021/953, under 
perioden 1 juli 2021–31 oktober 2022 
(referensperioden).”

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led ba (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 3 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 3 ska följande punkt 
läggas till som punkt 11a:
”11a. Om kommissionen, på grundval av 
tillgängliga vetenskapliga rön och den 
epidemiologiska situationen i unionen 
med avseende på covid-19-pandemin, 



PE729.924v02-00 32/48 RR\1255202SV.docx

SV

bedömer att användningen av EU:s 
digitala covidintyg fortfarande är 
nödvändig, ska kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 12 
för att ändra den referensperiod som 
anges i artikel 1.2a i enlighet med detta. 
Genom en sådan ändring får 
referensperioden endast förlängas med 
upp till fyra månader, och 
referensperioden får inte förlängas efter 
den 30 juni 2023.”

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led aa (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(aa) I artikel 5.5 ska första stycket 
ersättas med följande:

5. Om medlemsstaterna godtar bevis för 
vaccination för att frångå inskränkningar i 
den fria rörligheten som, i enlighet med 
unionsrätten, har införts för att begränsa 
spridningen av SARS-CoV-2, ska de 
också, på samma villkor, godta giltiga 
vaccinationsintyg som utfärdats av andra 
medlemsstater i enlighet med denna 
förordning för ett covid-19-vaccin som har 
beviljats godkännande för försäljning i 
enlighet med förordning (EG) nr 726/2004.

5. Om medlemsstaterna godtar bevis för 
vaccination för att frångå inskränkningar i 
den fria rörligheten som, i enlighet med 
unionsrätten, har införts för att begränsa 
spridningen av SARS-CoV-2, ska de 
också, på samma villkor, godta giltiga 
vaccinationsintyg som utfärdats av andra 
medlemsstater i enlighet med denna 
förordning för covid-19-vaccin som har 
beviljats godkännande för försäljning i 
enlighet med förordning (EG) nr 726/2004, 
eller vaccin som har genomgått WHO:s 
godkännandeförfarande för användning i 
nödsituationer.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=SV))

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt)
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Förordning (EU) 2021/953
Artikel 11 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) I artikel 11 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

1. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas behörighet att införa 
restriktioner av folkhälsoskäl ska 
medlemsstaterna, om de godtar 
vaccinationsintyg, testintyg som indikerar 
ett negativt resultat eller intyg om 
tillfrisknande, avstå från att införa 
ytterligare inskränkningar i den fria 
rörligheten, såsom ytterligare 
reserelaterade tester för SARS-CoV-2-
infektion eller reserelaterad karantän 
eller självisolering, såvida de inte är 
nödvändiga och proportionella i syfte att 
skydda folkhälsan med anledning av 
covid-19-pandemin, varvid även 
tillgängliga vetenskapliga rön ska 
beaktas, inbegripet epidemiologiska data 
som ECDC offentliggjort på grundval av 
rekommendation (EU) 2020/1475. Utan att 
det påverkar medlemsstaternas behörighet 
att införa restriktioner av folkhälsoskäl 
ska medlemsstaterna, om de godtar 
vaccinationsintyg, testintyg som indikerar 
ett negativt resultat eller intyg om 
tillfrisknande, avstå från att införa 
ytterligare inskränkningar i den fria 
rörligheten, såsom ytterligare 
reserelaterade tester för SARS-CoV-2-
infektion eller reserelaterad karantän 
eller självisolering, såvida de inte är 
nödvändiga och proportionella i syfte att 
skydda folkhälsan med anledning av 
covid-19-pandemin, varvid även 
tillgängliga vetenskapliga rön ska 
beaktas, inbegripet epidemiologiska data 
som ECDC offentliggjort på grundval av 
rekommendation (EU) 2020/1475.

1. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas behörighet att införa 
restriktioner av folkhälsoskäl ska 
medlemsstaterna, om de godtar 
vaccinationsintyg, testintyg som indikerar 
ett negativt resultat eller intyg om 
tillfrisknande, avstå från att införa 
ytterligare inskränkningar i den fria 
rörligheten, med beaktande av 
epidemiologiska data som ECDC 
offentliggjort på grundval av 
rekommendation (EU) 2020/1475.

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=SV))
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 11 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5b) I artikel 11 ska punkt 3 ersättas 
med följande:

3. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om utfärdandet av och 
villkoren för godtagande av de intyg som 
avses i artikel 3.1, inbegripet vilka covid-
19-vaccin de godtar i enlighet med 
artikel 5.5 andra stycket.

"3. Medlemsstaterna ska så nära som 
möjligt anpassa all nationell politik för 
godtagande av de intyg som avses i 
artikel 3.1 för reseändamål till de villkor 
som anges i rådets rekommendation (EU) 
2022/107 av den 25 januari 2022 
(rekommendationen) om en samordnad 
strategi för att underlätta säker fri 
rörlighet under covid-19-pandemin eller, 
vid eventuella framtida ändringar, den 
senaste ändrade eller tillämpliga 
rekommendationen. Detta inbegriper 
godtagande av testintyg på grundval av 
alla typer av tester som anses uppfylla 
kraven i rekommendationen, godtagande 
av olika typer av tester under hela den 
giltighetstid som anges i 
rekommendationen och godtagande av 
intyg om vaccination och tillfrisknande på 
de villkor och för hela den tid som anges i 
rekommendationen. Medlemsstaterna ska 
underrätta kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om eventuella undantag 
för resor från de villkor för godtagande 
som överenskommits i rekommendationen 
och som avses i artikel 3.1, inbegripet vilka 
covid-19-vaccin de godtar i enlighet med 
artikel 5.5 andra stycket i denna 
förordning, genom att lämna en 
motivering till varför ett sådant undantag 
är nödvändigt för att skydda folkhälsan. "

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=SV))
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5c (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) I artikel 11 ska följande punkt 
läggas till:
”4a. Medlemsstaterna ska avstå från att 
använda denna förordning för att införa 
ytterligare restriktioner för inhemska 
ändamål.”
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5.4.2022

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG
FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om 
vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för 
att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

För utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: Pascal Canfin (föredragande)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet lägger fram följande ändringsförslag för 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor som ansvarigt 
utskott:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt förordning (EU) 2021/953 
ska testintyg utfärdas på grundval av två 
typer av tester för SARS-CoV-2-infektion, 
nämligen molekylära 
nukleinsyraamplifieringstester (NAAT), 
inklusive tester med PCR med omvänd 
transkription (RT-PCR), och antigentester i 
form av snabbtester, som bygger på 
påvisande av virusproteiner (antigener) 
med immunanalys baserad på lateralt flöde 
som ger resultat på mindre än 30 minuter, 
förutsatt att de utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testpersonal. Förordning (EU) 2021/953 
omfattar dock inte antigentester, t.ex. 
enzymkopplade immunadsorberande 
analyser eller automatiserade 

(2) Enligt förordning (EU) 2021/953 
ska testintyg utfärdas på grundval av två 
typer av tester för SARS-CoV-2-infektion, 
nämligen molekylära 
nukleinsyraamplifieringstester (NAAT), 
inklusive tester med PCR med omvänd 
transkription (RT-PCR), och antigentester i 
form av snabbtester, som bygger på 
påvisande av virusproteiner (antigener) 
med immunanalys baserad på lateralt flöde 
som ger resultat på mindre än 30 minuter, 
förutsatt att de utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal eller kvalificerad 
testpersonal. Förordning (EU) 2021/953 
omfattar dock inte antigentester, t.ex. 
enzymkopplade immunadsorberande 
analyser eller automatiserade 
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immunanalyser, som testar antigener i 
laboratoriemiljö. Från och med juli 2021 
granskar den tekniska arbetsgruppen för 
diagnostiska covid-19-tester, som ansvarar 
för att utarbeta uppdateringar av den 
gemensamma förteckning över 
antigentester för covid-19 i form av 
snabbtester som godkänts av den 
hälsosäkerhetskommitté som inrättats 
genom artikel 17 i Europaparlamentets och 
rådets beslut 1082/2013/EU, även de 
förslag som lagts fram av medlemsstaterna 
och tillverkare av laboratoriebaserade 
antigentester för covid-19. Dessa förslag 
bedöms enligt samma kriterier som de som 
används för antigentester i form av 
snabbtester, och hälsosäkerhetskommittén 
har upprättat en förteckning över 
laboratoriebaserade antigentester som 
uppfyller dessa kriterier. Till följd av detta, 
och i syfte att utvidga omfattningen av de 
olika typer av diagnostiska tester som kan 
användas som grund för utfärdandet av 
EU:s digitala covidintyg, bör definitionen 
av antigentester i form av snabbtester 
anpassas så att den omfattar 
laboratoriebaserade antigentester. Det bör 
därigenom vara möjligt för 
medlemsstaterna att utfärda testintyg på 
grundval av de antigentester som ingår i 
EU:s gemensamma förteckning, vilken 
hälsosäkerhetskommittén godtagit och 
regelbundet uppdaterar, eftersom de 
uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna.

immunanalyser, som testar antigener i 
laboratoriemiljö. Från och med juli 2021 
granskar den tekniska arbetsgruppen för 
diagnostiska covid-19-tester, som ansvarar 
för att utarbeta uppdateringar av den 
gemensamma förteckning över 
antigentester för covid-19 i form av 
snabbtester som godkänts av den 
hälsosäkerhetskommitté som inrättats 
genom artikel 17 i Europaparlamentets och 
rådets beslut 1082/2013/EU, även de 
förslag som lagts fram av medlemsstaterna 
och tillverkare av laboratoriebaserade 
antigentester för covid-19. Dessa förslag 
bedöms enligt samma kriterier som de som 
används för antigentester i form av 
snabbtester, och hälsosäkerhetskommittén 
har upprättat en förteckning över 
laboratoriebaserade antigentester som 
uppfyller dessa kriterier. Till följd av detta, 
och i syfte att utvidga omfattningen av de 
olika typer av diagnostiska tester som kan 
användas som grund för utfärdandet av 
EU:s digitala covidintyg, bör definitionen 
av antigentester i form av snabbtester 
anpassas så att den omfattar 
laboratoriebaserade antigentester. Det bör 
därigenom vara möjligt för 
medlemsstaterna att utfärda testintyg på 
grundval av de antigentester som ingår i 
EU:s gemensamma förteckning, vilken 
hälsosäkerhetskommittén godtagit och 
regelbundet uppdaterar, eftersom de 
uppfyller de fastställda kvalitetskriterierna. 
Användningen av antigentester för 
utfärdande av intyg om tillfrisknande i 
enlighet med kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2022/256 medför en 
ökad risk för utfärdande av sådana intyg 
för falska positiva tester. Möjligheten för 
medlemsstaterna att använda 
antigentester för utfärdande av sådana 
intyg bör därför förstås som en möjlighet 
när tillgången till NAAT-tester är 
begränsad på grund av ett stort antal 
infektioner i det berörda området eller 
något annat skäl.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Särskilt mot bakgrund av 
uppkomsten av nya oroande varianter av 
SARS-CoV-2 är fortsatt utveckling och 
fortsatta studier av covid-19-vacciner 
avgörande aspekter i kampen mot covid-
19-pandemin. I detta sammanhang är det 
viktigt att underlätta för frivilliga att delta i 
kliniska prövningar, dvs. studier som utförs 
för att undersöka ett läkemedels säkerhet 
eller effekt, t.ex. ett covid-19-vaccin. 
Klinisk forskning spelar en grundläggande 
roll i utvecklingen av vacciner, och 
frivilligt deltagande i kliniska prövningar 
bör därför uppmuntras. Om frivilliga 
deltagare fråntas tillgång till EU:s digitala 
covidintyg kan det utgöra ett allvarligt 
hinder för deltagande, försena slutförandet 
av kliniska prövningar och inverka negativt 
på folkhälsan i allmänhet. Dessutom måste 
de kliniska prövningarnas integritet 
bevaras, även i fråga om blindade data och 
sekretess, för att säkerställa att resultaten är 
giltiga. Det bör därför klargöras att 
medlemsstaterna får utfärda EU:s digitala 
covidintyg till deltagare i kliniska 
prövningar som har godkänts av 
medlemsstaternas etiska kommittéer och 
behöriga myndigheter, oavsett om de har 
fått en vaccinkandidat mot covid-19 eller, 
för att undvika att studierna undergrävs, 
den dos som administrerats till 
kontrollgruppen. Dessutom bör det 
förtydligas att andra medlemsstater får 
godta vaccinationsintyg gällande covid-19-
vacciner som genomgår kliniska 
prövningar i syfte att bevilja undantag från 
inskränkningar i den fria rörligheten som 
införts, i enlighet med unionsrätten, med 
anledning av covid-19-pandemin. Om ett 
covid-19-vaccin som genomgår kliniska 

(4) Särskilt mot bakgrund av 
uppkomsten av nya oroande varianter av 
SARS-CoV-2 är fortsatt utveckling och 
fortsatta studier av covid-19-vacciner 
avgörande aspekter i kampen mot covid-
19-pandemin. I detta sammanhang är det 
viktigt att underlätta för frivilliga att delta i 
kliniska prövningar, dvs. studier som utförs 
för att undersöka ett läkemedels säkerhet 
eller effekt, t.ex. ett covid-19-vaccin. 
Klinisk forskning spelar en grundläggande 
roll i utvecklingen av vacciner, och 
frivilligt deltagande i kliniska prövningar 
bör därför uppmuntras. Om frivilliga 
deltagare fråntas tillgång till EU:s digitala 
covidintyg kan det utgöra ett allvarligt 
hinder för deltagande, försena slutförandet 
av kliniska prövningar och inverka negativt 
på folkhälsan i allmänhet. Dessutom måste 
de kliniska prövningarnas integritet 
bevaras, även i fråga om blindade data och 
sekretess, för att säkerställa att resultaten är 
giltiga. Det bör därför klargöras att 
medlemsstaterna får utfärda EU:s digitala 
covidintyg till deltagare i kliniska 
prövningar som har godkänts av 
medlemsstaternas etiska kommittéer och 
behöriga myndigheter, oavsett om de har 
fått en vaccinkandidat mot covid-19 eller, 
för att undvika att studierna undergrävs, 
den dos som administrerats till 
kontrollgruppen. Dessutom bör det 
förtydligas att andra medlemsstater får 
godta vaccinationsintyg gällande covid-19-
vacciner som genomgår kliniska 
prövningar i syfte att bevilja undantag från 
inskränkningar i den fria rörligheten som 
införts, i enlighet med unionsrätten, med 
anledning av covid-19-pandemin. 
Giltighetstiden för sådana 
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prövningar senare beviljas godkännande 
för försäljning i enlighet med förordning 
(EG) nr 726/2004 omfattas 
vaccinationsintyg för det vaccinet, från och 
med den tidpunkten, av artikel 5.5 första 
stycket i förordning (EU) 2021/953. För att 
säkerställa en enhetlig strategi bör 
kommissionen ges befogenhet att begära 
att hälsosäkerhetskommittén, Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC) eller Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) utfärdar 
riktlinjer för godtagande av intyg som 
utfärdats för ett covid-19-vaccin som 
genomgår kliniska prövningar och som 
ännu inte har godkänts för försäljning, 
vilka bör ta hänsyn till de etiska och 
vetenskapliga kriterier som krävs för att 
utföra kliniska prövningar.

vaccinationsintyg bör inte vara längre än 
det intyg som utfärdats på grundval av 
produkter som godkänts av EMA. I detta 
avseende faller det inom 
medlemsstaternas behörighet att utfärda 
vaccinintyg till deltagare i kliniska 
prövningar av covid-19-vacciner och att 
godta sådana intyg. Om ett covid-19-
vaccin som genomgår kliniska prövningar 
senare beviljas godkännande för 
försäljning i enlighet med förordning (EG) 
nr 726/2004 omfattas vaccinationsintyg för 
det vaccinet, från och med den tidpunkten, 
av artikel 5.5 första stycket i förordning 
(EU) 2021/953. För att säkerställa en 
enhetlig strategi bör kommissionen ges 
befogenhet att begära att 
hälsosäkerhetskommittén, Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar (ECDC) eller Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA) utfärdar 
riktlinjer för godtagande av intyg som 
utfärdats för ett covid-19-vaccin som 
genomgår kliniska prövningar och som 
ännu inte har godkänts för försäljning, 
vilka bör ta hänsyn till de etiska och 
vetenskapliga kriterier som krävs för att 
utföra kliniska prövningar. Vid en negativ 
bedömning av en ansökan om 
godkännande för försäljning, eller om 
läkemedelsföretaget i fråga uppger att det 
inte har för avsikt att ansöka om 
godkännande för försäljning i enlighet 
med förordning (EG) nr 726/2004, bör 
intygets giltighet upphöra.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det kan därför inte uteslutas att 
medlemsstaterna fortsätter att kräva att 
unionsmedborgare som utövar sin rätt till 
fri rörlighet ska uppvisa bevis på 

(8) Det kan därför inte uteslutas att 
medlemsstaterna fortsätter att kräva att 
unionsmedborgare som utövar sin rätt till 
fri rörlighet ska uppvisa bevis på 
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vaccination mot, test för eller tillfrisknande 
från covid-19 efter den 30 juni 2022, det 
datum då förordning (EU) 2021/953 
upphör att gälla. Det är därför viktigt att 
undvika att unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar, om vissa 
inskränkningar i den fria rörligheten av 
folkhälsoskäl fortfarande gäller efter den 
30 juni 2022, fråntas möjligheten att 
använda sina digitala covidintyg, som är ett 
effektivt, säkert och integritetsbevarande 
sätt att bevisa sin covid-19-status. Med 
tanke på att de inskränkningar i den fria 
rörligheten för personer inom unionen som 
införts för att begränsa spridningen av 
SARS-CoV-2, däribland kravet att uppvisa 
EU:s digitala covidintyg, bör upphävas så 
snart den epidemiologiska situationen 
tillåter, bör förlängningen av tillämpningen 
av förordning (EU) 2021/953 begränsas till 
tolv månader. Förlängningen av 
förordningen bör inte heller tolkas som ett 
krav på medlemsstaterna, särskilt de som 
upphäver nationella folkhälsoåtgärder, att 
behålla eller införa inskränkningar i den 
fria rörligheten. Den befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt som 
delegerats till kommissionen i enlighet med 
förordning (EU) 2021/953 bör förlängas på 
motsvarande sätt. Det är nödvändigt att 
säkerställa att EU:s system för digitala 
covidintyg kan anpassas till vetenskapliga 
framsteg för att begränsa covid-19-
pandemin.

vaccination mot, test för eller tillfrisknande 
från covid-19 efter den 30 juni 2022, det 
datum då förordning (EU) 2021/953 
upphör att gälla. Det är därför viktigt att 
undvika att unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar, om vissa 
inskränkningar i den fria rörligheten av 
folkhälsoskäl fortfarande gäller efter den 
30 juni 2022, fråntas möjligheten att 
använda sina digitala covidintyg, som är ett 
effektivt, säkert och integritetsbevarande 
sätt att bevisa sin covid-19-status. 
Användningen av EU:s digitala 
covidintyg bör stå i proportion till den 
epidemiologiska situationen och den 
därmed förknippade risken för 
folkhälsan. Med tanke på att de 
inskränkningar i den fria rörligheten för 
personer inom unionen som införts för att 
begränsa spridningen av SARS-CoV-2, 
däribland kravet att uppvisa EU:s digitala 
covidintyg, bör upphävas så snart den 
epidemiologiska situationen tillåter, bör 
förlängningen av tillämpningen av 
förordning (EU) 2021/953 begränsas till 
tolv månader och vara föremål för en 
halvtidsutvärdering efter sex månader, 
med möjlighet att upphäva förordningen 
på grundval av en rekommendation från 
ECDC och hälsosäkerhetskommittén 
(HSC). Förlängningen av förordningen bör 
inte heller tolkas som ett krav på eller 
uppmuntran till medlemsstaterna, särskilt 
de som upphäver nationella 
folkhälsoåtgärder, att behålla eller införa 
inskränkningar i den fria rörligheten. Den 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt som delegerats till 
kommissionen i enlighet med förordning 
(EU) 2021/953 bör förlängas på 
motsvarande sätt. Det är nödvändigt att 
säkerställa att EU:s system för digitala 
covidintyg kan anpassas till nya belägg för 
effektiviteten hos medicinsk teknik i 
samband med covid-19 och vetenskapliga 
framsteg för att begränsa covid-19-
pandemin.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”(b) information om det covid-19-vaccin 
och det antal doser som har administrerats 
till innehavaren, oavsett i vilken 
medlemsstat de har administrerats.”

”(b) information om det covid-19-vaccin 
och det antal doser av covid-19-vaccin som 
har administrerats till innehavaren, oavsett 
i vilken medlemsstat de har 
administrerats.”

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led b
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Medlemsstaterna får också utfärda de 
vaccinationsintyg som avses i artikel 3.1 a 
till personer som deltar i kliniska 
prövningar som gäller ett covid-19-vaccin 
och som har godkänts av medlemsstaternas 
etiska kommittéer och behöriga 
myndigheter, oavsett om vaccinkandidaten 
har administrerats till dem eller den dos 
som har administrerats till kontrollgruppen. 
Informationen om det covid-19-vaccin som 
ska ingå i vaccinationsintyget i enlighet 
med de särskilda datafält som anges i punkt 
1 i bilagan får inte undergräva den kliniska 
prövningens integritet. Medlemsstaterna 
får godta vaccinationsintyg som utfärdats 
av andra medlemsstater i enlighet med 
denna punkt i syfte att bevilja undantag 
från inskränkningar i den fria rörligheten 
som införts i enlighet med unionsrätten för 
att begränsa spridningen av SARS-CoV2.”

”Medlemsstaterna får också utfärda de 
vaccinationsintyg som avses i artikel 3.1 a 
till personer som deltar i kliniska 
prövningar som gäller ett covid-19-vaccin 
och som har godkänts av medlemsstaternas 
etiska kommittéer och behöriga 
myndigheter, oavsett om vaccinkandidaten 
har administrerats till dem eller den dos 
som har administrerats till kontrollgruppen. 
Informationen om det covid-19-vaccin som 
ska ingå i vaccinationsintyget i enlighet 
med de särskilda datafält som anges i punkt 
1 i bilagan får inte undergräva den kliniska 
prövningens integritet. Giltighetstiden för 
sådana vaccinationsintyg som utfärdas av 
medlemsstaterna får inte vara längre än 
de vaccinationsintyg som utfärdats i 
enlighet med artikel 5.5 i förordning (EU) 
2021/953. Sådana intyg ska innehålla 
information om den kliniska prövningens 
fas och den kliniska prövningens status. 
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Medlemsstaterna får godta 
vaccinationsintyg som utfärdats av andra 
medlemsstater i enlighet med denna punkt i 
syfte att bevilja undantag från 
inskränkningar i den fria rörligheten som 
införts i enlighet med unionsrätten för att 
begränsa spridningen av SARS-CoV2. Om 
ett covid-19-vaccin som genomgår 
kliniska prövningar senare beviljas 
godkännande för försäljning i enlighet 
med förordning (EG) nr 726/2004 
omfattas vaccinationsintyg för det 
vaccinet, från och med den tidpunkten, av 
artikel 5.5 första stycket i förordning (EU) 
2021/953. Vid en negativ bedömning av 
en ansökan om godkännande för 
försäljning av den specifika produkten, 
eller om läkemedelsföretaget i fråga 
uppger att det inte har för avsikt att 
ansöka om godkännande för försäljning, 
ska intygets giltighet upphöra.”

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 5
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. På grundval av riktlinjer som 
mottagits i enlighet med artikel 3.11 ges 
kommissionen befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 12 
för att ändra punkt 1 i den här artikeln och 
artikel 3.1 c för att göra det möjligt att 
utfärda ett intyg om tillfrisknande på 
grundval av ett positivt antigentest i form 
av snabbtest, antikroppstest, inbegripet ett 
serologiskt test för antikroppar mot SARS-
CoV2 eller någon annan vetenskapligt 
validerad metod. Sådana delegerade akter 
ska också ändra punkt 3 i bilagan genom 
att lägga till, ändra eller ta bort de datafält 
som omfattas av de kategorier av 

”4. På grundval av riktlinjer som 
mottagits i enlighet med artikel 3.11, 
rekommendationer från ECDC och, i 
förekommande fall, andra unionsbyråer, 
på grundval av de senaste vetenskapliga 
rönen, ges kommissionen befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att ändra punkt 1 i den här 
artikeln och artikel 3.1 c för att göra det 
möjligt att utfärda ett intyg om 
tillfrisknande på grundval av ett positivt 
antigentest i form av snabbtest, 
antikroppstest, inbegripet ett serologiskt 
test för antikroppar mot SARS-CoV2 eller 
någon annan vetenskapligt validerad 
metod. Sådana delegerade akter ska också 



RR\1255202SV.docx 45/48 PE729.924v02-00

SV

personuppgifter som avses i punkt 2 b och 
c i den här artikeln.”

ändra punkt 3 i bilagan genom att lägga till, 
ändra eller ta bort de datafält som omfattas 
av de kategorier av personuppgifter som 
avses i punkt 2 b och c i den här artikeln.”

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 16 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7a) I artikel 16 ska punkt 2 ersättas 
med följande: 

2. Senast den 31 mars 2022 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning.

”2. Senast den 31 december 2022 ska 
kommissionen lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna förordning.

Rapporten ska särskilt innehålla en 
bedömning av denna förordnings inverkan 
på underlättandet av den fria rörligheten, 
däribland på resor och turism och på 
godtagandet av olika typer av vaccin, de 
grundläggande rättigheterna, och icke-
diskriminering, samt på skyddet av 
personuppgifter under covid-19-pandemin.

Rapporten ska särskilt innehålla en 
bedömning av denna förordnings 
proportionalitet och inverkan på 
underlättandet av den fria rörligheten, 
däribland på resor och turism och på 
godtagandet av olika typer av vaccin, de 
grundläggande rättigheterna, och icke-
diskriminering, samt på skyddet av 
personuppgifter under covid-19-pandemin.

Rapporten får åtföljas av 
lagstiftningsförslag, särskilt för att 
förlänga tillämpningsperioden för denna 
förordning, med beaktande av 
utvecklingen av den epidemiologiska 
situationen avseende covid-19-pandemin.

Bedömningen ska åtföljas av en 
rekommendation från ECDC och HSC 
om att antingen upphäva förordningen 
efter den inledande förlängningen på sex 
månader eller förlänga 
tillämpningsperioden för denna förordning 
med upp till tolv månader.”

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Förordning (EU) 2021/953
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den ska tillämpas från och med den 1 juli 
2021 till och med den 30 juni 2023.”

”Den ska tillämpas från och med den 1 juli 
2021 till och med den 30 juni 2023, med 
möjlighet till upphävande efter sex 
månader i enlighet med utvärderingen 
och rekommendationen från ECDC och 
HSC.”
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