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KORTFATTAD MOTIVERING

Med detta förslag till yttrande tas flera farhågor upp när det gäller kommissionens förslag, 
särskilt när det gäller hantering av dataskydd och integritetsskydd, som faller inom 
ansvarsområdet för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor (LIBE-utskottet). Några av dessa farhågor uttrycktes redan av Europeiska 
datatillsynsmannen och de berörda parter som rådfrågades under utarbetandet av utkastet till 
yttrande. Föredraganden av yttrandet vill belysa dem, baserat på skriftliga synpunkter från 
olika experter på området. 

Det nuvarande förslaget är av mycket teknisk karaktär och berör kritiska aspekter av 
grundläggande rättigheter, såsom dataskydd och integritet. Om parlamentet inte lyckas skapa 
en sammanhängande ram och en tekniskt säker lagstiftning kommer medborgarna att förlora 
all kontroll över sina personuppgifter som kommer att bli en handelsvara. Tyvärr ska de 
tekniska alternativen för att genomföra förslaget antas av kommissionen genom efterföljande 
icke-lagstiftningsakter. Detta är en farlig strategi, eftersom ett tekniskt alternativ kan vara mer 
inkräktande än ett annat, på bekostnad av medborgarnas grundläggande rättigheter. 

Mer specifika farhågor skulle kunna tas upp när det gäller det oklara förhållandet mellan 
eIDA-förordningen och dataskyddsförordningen, respekten för centrala dataskyddsaspekter, 
t.ex. uppgiftsminimering och selektivt offentliggörande, inbyggt integritetsskydd och 
användning av unika identifierare, bristen på öppenhet och insyn i utarbetandet av 
specifikationerna för den europeiska e-identitetsplånbokens säkerhet och bristen på 
deltagande av det civila samhället eller akademiker, beroendet av stora teknikföretag, 
försämrad säkerhet i webbläsare.

Genom de ändringsförslag som lagts fram strävar LIBE-utskottets föredragande av yttrandet 
efter att åtgärda de problem som nämns ovan, vilka faller under LIBE-utskottets 
ansvarsområde. För att skydda enskilda personers privatliv och inte kompromissa med 
integritetsstandarder för personer som använder den europeiska e-identitetsplånboken tar 
föredraganden hänsyn till att användningen av pseudonymer måste vara ett alternativ i alla fall 
där fullständig identifiering inte är rättsligt föreskrivet. Dessutom återinförs hänvisningar till 
förhållandet mellan eIDA-förordningen och EU:s dataskyddslagstiftning som sträcker sig 
tillbaka till den befintliga skyddsnivån från 2014.

Behovet av att omöjliggöra länkar och spårning har allmänt erkänts av experter på området. 
Användartransaktioner avslöjar stora mängder data, inklusive väldigt privata uppgifter, t.ex. 
information om personernas ekonomiska situation eller information om den hälsotillstånd, 
resehistorik, konsumtionsmönster och medborgarnas sociala samspel. Därför bör den 
utformning som övervägs skydda dessa data om ett brett spektrum av användarbeteenden, 
både på nätet och offline, från centraliserad övervakning.

Sist, men inte minst, skulle en unik och beständig identifierare för fysiska personer i vissa 
medlemsstater vara olaglig eller till och med författningsstridig (i exempelvis Tyskland är 
användningen av unika och beständiga identifierare förbjuden enligt avgörandet inom ramen 
för folkräkningslagen från 1983). Den risk som en unik och livslång identifierare utgör kan 
inte anses vara den minst kränkande metoden för att unikt identifiera en individ. Artikel 11 a 
behövs inte heller, eftersom den befintliga interoperabilitetsramen för identifieringssystem 
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enligt den ursprungliga artikel 12.4 d redan innebär en unik representation av en enskild 
person i gränsöverskridande fall och det föreslogs därför att den skulle tas bort.

Förslaget har dock många kryphål utanför LIBE-utskottets ansvarsområde, och därför bör 
hela förslaget skickas tillbaka till kommissionen för en fullständig omarbetning för att skydda 
EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Såsom detta förslag är utformat skulle det leda 
till en ”kinafiering” av Europa, vilket skulle göra det möjligt att skapa ett liknande system 
med sociala krediter som skulle leda till massövervakning och kontroll av alla människor i 
EU, och detta får inte accepteras. Visionen för EU var att det skulle vara ett ”område med 
frihet” och arbetet måste fortsätta med att bevara det som ett sådant.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förordning (EU) nr 2016/67919 är 
tillämplig på behandlingen av 
personuppgifter i samband med 
genomförandet av denna förordning. 
Därför bör specifika skyddsåtgärder 
fastställas i denna förordning för att 
förhindra att tillhandahållare av medel för 
elektronisk identifiering och elektroniska 
intyg på attribut kombinerar 
personuppgifter från andra tjänster med 
personuppgifter som rör de tjänster som 
omfattas av tillämpningsområdet för denna 
förordning.

(6) E-identitetssubjektet är den fysiska 
eller juridiska person som 
personuppgifterna tillhör. Förordning 
(EU) nr 2016/67919 är tillämplig på 
behandlingen av personuppgifter i 
samband med genomförandet av denna 
förordning. Därför bör specifika 
skyddsåtgärder fastställas i denna 
förordning för att förhindra att 
tillhandahållare av medel för elektronisk 
identifiering och elektroniska intyg på 
attribut kombinerar personuppgifter från 
andra tjänster med personuppgifter som rör 
de tjänster som omfattas av 
tillämpningsområdet för denna förordning.

_________________ _________________
19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
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(allmän dataskyddsförordning), EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1.

(allmän dataskyddsförordning), EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) De europeiska e-
identitetsplånböckerna bör garantera högsta 
möjliga säkerhetsnivå för de 
personuppgifter som används för 
autentisering, oavsett om uppgifterna 
lagras lokalt eller genom molnbaserade 
lösningar, där hänsyn tas till de olika 
risknivåerna. Användningen av 
biometriska kännetecken är en av de 
identifieringsmetoder som ger en hög 
konfidensnivå, framför allt i kombination 
med andra autentiseringsfaktorer. 
Eftersom biometriska kännetecken 
motsvarar en persons unika egenskaper 
kräver användningen av biometriska 
kännetecken organisatoriska och 
säkerhetsrelaterade åtgärder som står i 
rimlig proportion till de risker som denna 
behandling kan innebära för fysiska 
personers rättigheter och friheter i enlighet 
med förordning 2016/679.

(11) De europeiska e-
identitetsplånböckerna bör garantera högsta 
möjliga säkerhetsnivå för de 
personuppgifter som används för 
autentisering, oavsett om uppgifterna 
lagras lokalt eller genom molnbaserade 
lösningar, där hänsyn tas till de olika 
risknivåerna. Användningen av 
biometriska kännetecken bör inte vara ett 
villkor för att få använda den europeiska 
e-identitetsplånboken, oaktat kravet på 
stark användarautentisering. Biometriska 
uppgifter för att entydigt identifiera en 
fysisk person inom ramen för denna 
förordning bör inte lagras i molnet. 
Eftersom biometriska kännetecken 
motsvarar en persons unika egenskaper 
kräver användningen av biometriska 
kännetecken organisatoriska och 
säkerhetsrelaterade åtgärder som står i 
rimlig proportion till de risker som denna 
behandling kan innebära för fysiska 
personers rättigheter och friheter i enlighet 
med förordning (EU) 2016/679.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att användarna har kontroll över sina uppgifter i de europeiska 
e-identitetsplånböckerna bör det planerade systemet inte vara beroende av en molnbaserad 
infrastruktur.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) De europeiska e-
identitetsplånböckerna bör ha tekniska 
egenskaper som möjliggör ett selektivt 
utlämnande av attribut till användande 
parter. Denna funktion bör vara en 
grundläggande inbyggd funktion som 
förstärker bekvämligheten och skyddet av 
personuppgifter, bland annat genom att 
minimera behandlingen av 
personuppgifter.

(29) De europeiska e-
identitetsplånböckerna bör ha tekniska 
egenskaper som möjliggör ett selektivt 
utlämnande av attribut till användande 
parter. Denna funktion bör vara en 
grundläggande inbyggd funktion som 
förstärker bekvämligheten och skyddet av 
personuppgifter, bland annat genom att 
minimera behandlingen av 
personuppgifter. Mekanismerna för 
validering av den europeiska e-
identitetsplånboken, selektiva 
offentliggöranden och autentisering av 
användare för att de ska få tillgång till 
onlinetjänster bör vara 
integritetsbevarande och därigenom 
förhindra att användaren spåras och bör 
respektera rätten till anonymitet och 
pseudonymitet.

Or. en

Motivering

Plånbokens väsentliga funktioner måste genomföras på ett integritetsbevarande sätt för att 
begränsa potentialen för automatisk spårning av användaren i fall där denne väljer att 
avbryta en redan initierad begäran om informationsutbyte från en förlitande part, endast 
väljer att selektivt offentliggöra enskilda egenskaper (t.ex. ålderskontroll i en spritbutik) eller 
använder plånboken för att logga in på en tjänst utan att därefter bli spårad av den. Den sista 
funktionen erbjuds av Apples ”Logga in med Apple”-funktion, som plånboken avser ersätta.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led i
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 3 – stycke 1 – led 47 

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(47) elektronisk arkivering: en tjänst 
som säkerställer mottagande, lagring, 
radering och överföring av elektroniska 
data eller dokument för att garantera deras 
integritet, korrekta ursprung och rättsliga 
aspekter under hela bevarandeperioden.

(47) elektronisk arkivering: en tjänst 
som säkerställer mottagande, lagring, 
radering och överföring av elektroniska 
data eller dokument för att tillhandahålla 
äkthetsintyg och integritet under hela 
lagringsperioden.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar pseudonymers 
rättsverkan enligt nationell rätt ska 
användningen av pseudonymer vid 
elektroniska transaktioner inte vara 
förbjuden.”.

Utan att det påverkar pseudonymers 
rättsverkan enligt nationell rätt ska 
användningen av pseudonymer och 
självägda identiteter vid elektroniska 
transaktioner inte vara förbjuden”. 
Användningen av pseudonymer ska alltid 
vara ett alternativ för att ersätta en unik 
identifierare eller vid autentisering med 
privata användande parter.
Behandlingen av personuppgifter ska ske 
i enlighet med förordning (EU) 2016/679, 
särskilt genom att principen om inbyggt 
dataskydd och dataskydd som standard.

Or. en

Motivering

För att skydda enskilda personers privatliv och inte kompromissa med integritetsstandarder 
för personer som använder den europeiska e-identitetsplånboken måste användningen av 
pseudonymer måste vara ett alternativ i alla fall där fullständig identifiering inte är rättsligt 
föreskrivet. Återupprätta hänvisningar till förhållandet mellan eIDA och EU:s 
dataskyddslagstiftning som sträcker sig tillbaka till den befintliga skyddsnivån från 2014. Den 
ursprungliga eIDA-förordningen erbjöd en högre standard för dataskydd än vad som 
föreskrivs i direktiv 95/46/EG genom att i artikel 12.3 c föreskriva att inbyggt integritetsskydd 
ska underlättas.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 6a – punkt 4 – led a – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) för att unikt identifiera 
användande parter och för att deras 
begäran om information ska begränsas på 
grundval av en medlemsstats 
godkännande i enlighet med artikel 6b.1,

Or. en

Motivering

Det gemensamma gränssnittet bör inbegripa detta skydd för att förhindra att icke godkända 
eller oidentifierade förlitande parter begär information som omfattar mer än bara deras 
användningsfall. eIDA-expertgruppen som organiseras av kommissionen erkände behovet av 
”politiska insatser för utbyte” som begränsar vilken information en förlitande part kan 
begära från användaren och förhindrar begäran om orimliga mängder information (se 
kapitel 4.6.1 och fotnot 22 i den slutliga översikten från den 17 februari 2022).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 6a – punkt 4 – led a – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) för att säkerställa att ombud som 
agerar mellanhänder mellan användande 
parter och europeiska e-
identitetsplånböcker inte får kunskap om 
transaktionens innehåll,

Or. en

Motivering

Det gemensamma gränssnittet bör säkerställa att befullmäktigade ombud som agerar 
mellanhand mellan förlitande parter och användare av den europeiska e-identitetsplånboken 
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inte kan få tillgång till innehållet i den transaktion som de förmedlar. Sådana tekniska skydd 
är vanliga och begränsar inte systemets funktion. Förekomsten av sådana befullmäktigade 
ombud har erkänts inom eIDA-expertgruppen (se kapitel 4.8.3 i den slutliga översikten från 
den 17 februari 2022).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Förordning (EU) nr 910/2014 
Artikel 6a – punkt 4 – led a – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) för att visa användande parter 
personidentifieringsuppgifter, elektroniska 
intyg på attribut eller andra data såsom 
behörighetsuppgifter, i lokalt läge, utan 
krav på internettillgång för plånboken,

(3) för att visa användande parter 
personidentifieringsuppgifter som t.ex. 
behörighetsuppgifter, elektroniska intyg 
på attribut eller andra data, i lokalt läge, 
utan krav på internettillgång för plånboken, 
och för att användaren ska kunna fatta ett 
välgrundat beslut om att dela 
personuppgifter med användande parter. 
Detta inbegriper identifiering av den 
användande parten, fullständigt eller 
delvis avslag på begäran om information 
från användande parter, en fullständig 
transaktionshistorik och information om 
utövandet av den registrerades rättigheter.

Or. en

Motivering

Framgången för den europeiska e-identitetsplånboken är beroende av att medborgarna fattar 
välgrundade beslut om den information de delar med användande parter. Liknande 
vägledning om obligatorisk information om syftet med den användande partens behandling 
samt möjligheten att avslå begäran om information har getts av den eIDA-expertgrupp som 
för närvarande utvecklar verktygslådan (se kapitel 4.6.1 i den slutliga översikten från den 17 
februari 2022).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 6a – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) säkerställa att tillhandahållare av 
betrodda tjänster för kvalificerade intyg på 
attribut inte kan få någon information om 
användningen av dessa attribut,

(b) säkerställa att tillhandahållare av 
betrodda tjänster för kvalificerade och icke 
kvalificerade intyg på attribut inte kan få 
någon information om användningen av 
dessa attribut,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag utvidgar skyddsåtgärderna för att skydda användarnas beteende från 
att spåras. Exempel på tillhandahållare av icke kvalificerade intyg på attribut är privata 
företag, medlemsklubbar eller universitet. Med denna ändring i texten utvidgas det befintliga 
tekniska skyddet för den europeiska e-identitetsplånboken helt enkelt till att omfatta fler 
intressenter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 6a – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) säkerställa att de 
personidentifieringsuppgifter som avses i 
artikel 12.4 d på ett unikt och beständigt 
sätt representerar den fysiska eller juridiska 
person som de är förbundna med.

(e) säkerställa att de 
personidentifieringsuppgifter som avses i 
artikel 12.4 d och på ett unikt och 
beständigt sätt representerar den fysiska 
eller juridiska personen endast delas 
pseudonymt så att de är olika för de olika 
användande parterna i syfte att förhindra 
att användaren förknippas eller spåras 
mellan de användande parterna samt göra 
det omöjligt för utfärdaren av den 
europeiska e-identitetsplånboken, 
tredjepartstjänster som har anknytning till 
den eller medlemsstaten att motta någon 
information om användningen av den 
europeiska e-identitetsplånboken.

Or. en
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Motivering

Behovet av att omöjliggöra länkar och spårning har erkänts inom eIDA-expertgruppen (se 
sidan 26 i kapitel 5 i den slutliga översikten från den 17 februari 2022). 
Användartransaktioner kommer att avslöja stora mängder data, inklusive väldigt privata 
uppgifter, t.ex. information om personernas ekonomiska situation eller information om den 
medicinska situationen, resehistorik, konsumtionsmönster och medborgarnas sociala samspel.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 6a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Användaren ska ha full kontroll 
över sin europeiska e-identitetsplånbok. 
Utfärdaren av den europeiska e-
identitetsplånboken ska inte samla in 
sådan information om plånbokens 
användning som inte är nödvändig för 
tillhandahållandet av plånbokstjänster, 
den ska inte heller kombinera 
personidentifieringsuppgifter och några 
andra personuppgifter som lagras eller 
som rör användningen av den europeiska 
e-identitetsplånboken med personuppgifter 
från andra tjänster som erbjuds av denna 
utfärdare eller av tredjepartstjänster och 
som inte krävs för tillhandahållandet av 
plånbokstjänsterna, om inte användaren 
uttryckligen har begärt detta. 
Personuppgifter som rör tillhandahållandet 
av de europeiska e-identitetsplånböckerna 
ska hållas fysiskt och logiskt avskilda från 
andra data som innehas. Om den 
europeiska e-identitetsplånboken 
tillhandahålls av privata parter, i enlighet 
med punkt 1 b och c, ska bestämmelserna i 
artikel 45f.4 gälla i tillämpliga delar.

7. Användaren ska ha full kontroll 
över sin europeiska e-identitetsplånbok och 
över sina uppgifter. Den tekniska 
strukturen ska göra det omöjligt för 
utfärdaren av den europeiska e-
identitetsplånboken eller 
tredjepartstjänster eller medlemsstaten att 
samla in eller erhålla information om 
användarens användning av plånboken. 
Informationsutbytet via den europeiska e-
identitetsplånboken får inte leda till att 
andra användande parter eller 
leverantörer av elektroniska intyg på 
attribut kan spåra, länka, korrelera eller 
på annat sätt få kännedom om 
transaktioner eller användarbeteende. 
Personuppgifter som rör tillhandahållandet 
av de europeiska e-identitetsplånböckerna 
ska hållas fysiskt och logiskt avskilda från 
andra data som innehas. Om den 
europeiska e-identitetsplånboken 
tillhandahålls av privata parter, i enlighet 
med punkt 1 b och c, ska bestämmelserna i 
artikel 45f.4 gälla i tillämpliga delar. 
Utfärdaren av den europeiska e-
identitetsplånboken är 
personuppgiftsansvarig enligt förordning 
(EU) 2016/679 med avseende på 
behandling av personuppgifter i den 
europeiska e-identitetsplånboken.
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Or. en

Motivering

Endast en arkitektur som skyddar data som t.ex. den medicinska situationen, resehistoriken, 
konsumtionsmönstren och medborgarnas sociala samspel, som handlar om ett brett spektrum 
av användarbeteenden, online och offline, från centraliserad övervakning, är ett e-
identitetssystem som förtjänar medborgarnas förtroende. Utfärdaren är 
personuppgiftsansvarig eftersom denne fastställer hur personuppgifter ska behandlas genom 
att fastställa det konkreta systemet, dvs. hur behandlingen ska ske, oavsett om systemet utförs 
eller inte på en enhet som står under dennes kontroll (se C-40/17 och C-25/17).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 11a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Följande artikel ska införas som 
artikel 11a:

utgår

”Artikel 11a
Unik identifierare
1. När anmälda medel för elektronisk 
identifiering och de europeiska e-
identitetsplånböckerna används för 
autentisering ska medlemsstaterna 
säkerställa en unik identifierare.
2. Medlemsstaterna ska vid 
tillämpning av denna förordning i den 
minimiuppsättning 
personidentifieringsuppgifter som avses i 
artikel 12.4 d inbegripa en unik och 
beständig identifierare i enlighet med 
unionsrätten för att identifiera 
användaren, på deras begäran i de fall då 
identifiering av användaren föreskrivs 
enligt lagstiftning.
3. Inom sex månader från denna 
förordnings ikraftträdande ska 
kommissionen ytterligare specificera de 
åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 
genom en genomförandeakt om det 
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genomförande av den europeiska e-
identitetsplånboken som avses i artikel 
6a.10.”.

Or. en

Motivering

En unik, beständig identifierare för fysiska personer skulle i vissa medlemsstater vara olaglig 
eller till och med författningsstridig (i Tyskland är användningen av unika beständiga 
identifierare förbjuden enligt avgörandet inom ramen för folkräkningslagen från 1983). Den 
risk som en unik, livslång identifierare utgör kan inte anses vara den minst kränkande 
metoden för att unikt identifiera en individ. Artikel 11 a behövs inte heller, eftersom den 
befintliga interoperabilitetsramen för identifieringssystem enligt den ursprungliga artikel 
12.4 d redan innebär en unik representation av en enskild person i gränsöverskridande fall.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13 – led b
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 12 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Hänvisning till en 
minimiuppsättning 
personidentifieringsuppgifter som krävs 
för att på ett unikt och beständigt sätt 
representera en fysik eller juridisk 
person.”.

d) Hänvisning till en 
minimuppsättning 
personidentifieringsuppgifter som på ett 
unik sätt representerar en fysisk eller 
juridisk person som finns tillgängliga i 
e-identifieringssystem.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag skulle kräva en unik och beständig identifiering som är oberoende av 
ett visst system för elektronisk identifiering. I allt väsentligt skulle denna till synes tekniska 
ändring av interoperabilitetsramverket ha samma effekt som artikel 11a.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 22 – led b
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid misstänkta överträdelser av reglerna 
om skydd för personuppgifter ska 
tillsynsorganet informera 
tillsynsmyndigheterna enligt förordning 
(EU) 2016/679 om sina 
granskningsresultat.”.

”Vid misstänkta överträdelser av reglerna 
om skydd för personuppgifter ska 
tillsynsorganet informera 
tillsynsmyndigheterna enligt förordning 
(EU) 2016/679 och den 
personuppgiftsansvarige för den 
europeiska e-identitetsplånboken om sina 
granskningsresultat.”.

Or. en

Motivering

Enligt artiklarna 33 och 34 i dataskyddsförordningen har den personuppgiftsansvarige vissa 
skyldigheter vid dataintrång. För att fullgöra dessa uppgifter bör de informeras om ett 
potentiellt dataintrång i sitt system.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 22 – led b
Förordning (EU) nr 910/2014
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En berörd part som använder sig av 
kvalificerade betrodda tjänster, såsom 
kvalificerade certifikat eller kvalificerade 
elektroniska intyg på attribut, i ett företag, 
får lämna in ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten om den kvalificerade 
betrodda tjänstens säkerhet eller 
tillförlitlighet.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 25 – led c – led 2
Förordning (EU) nr 910/2014
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Artikel 24 – punkt 2 – led fb a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fba) säkerställa laglig behandling av 
personuppgifter i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679,

Or. en
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM 
FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. 
Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att 
förslaget till yttrande utarbetades:

Enhet och/eller person

1. European Commission DG CNECT

2. The European Data Protection Supervisor 
3. Brussels Privacy Hub, THE EUROPEAN COMMISSION PROPOSAL AMENDING THE 

eIDAS REGULATION (EU) No 910/2014: A PERSONAL DATA PROTECTION 
PERSPECTIVE

4. Professor Ricardo Genghini, Chairman of the European Standardization Committee E-
Signature and Infrastructures (ESI) within the European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI) - Notes on the current draft of eIDAS Revision Proposal

5. epicenter.works & European Digital Rights (EDRI) 
6. Luukas Ilves, Deputy Secretary General of the Estonian Ministry of Economic Affairs and 

Communications for Digital Development
7. European Consumer Organisation (BEUC) - Making European Digital Identity as Safe as 

It Is needed - BEUC Position Paper 
8. Jaap-Henk Hoepman, Associate Professor of privacy enhancing protocols and privacy by 

design in the Digital Security group at the Institute for Computing and Information 
Sciences of the Radboud University Nijmegen, Civil liberties aspects of the commission 
proposal to amend the eIDAS regulation

9. Eric Verheul, professor in the Digital Security Group of the Radboud University 
Nijmegen - Issues and recommendations on the eIDAS wallet as proposed in the eIDAS 
update

10. Manuel Atug expert in IT Security and engineering Chaos Computer Club & Christian 
Kahlo eID expert - written input 

11. Lukasz Olejnik, PhD, https://lukaszolejnik.com, written contribution
12. Carmela Troncoso - Professor on Security and Privacy at Swiss Federal Institute of 

Technology Lausanne - written input 
13. Dr. F. S. Gürses, Associat Professor at the Faculty of Technology, Policy and 

Management, TU Delft - written input 
14. Eurosmart - The Voice Of The Digital Security Industry - Feedback on the revision of 

eIDAS
15. Mozzila 
16. Google
17. Apple
18. The International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) - 

Establishing a Framework for a European Digital Identity (eIDAS) - Policy Position
19. TWG Trusted Information of the EU Observatory for ICT Standardisation - report on 

“Trust in the European digital space in the age of automated bots and fakes”
20. Rule of Law Defense Coalition, Bucharest Romania
21. American Chamber of Commerce to the European Union, Brussels - written input 


