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LAGRÅDET   

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-17 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om  

elektronisk identifiering 

 

Enligt en lagrådsremiss den 5 november 2015 (Näringsdepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om  

    elektronisk identifiering, 

2. lag om ändring i rättegångsbalken, 

3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, 

4. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988), 

5. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan nä- 

    ringsidkare m.fl., 

6. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619) , 

7. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 

8. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614), 

9. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220), 

10. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), 

11. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit- 

      institut och värdepappersbolag, 
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12. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i  

      försäkringsföretag, 

13. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 

14. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079), 

15. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, 

16. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläpps- 

      rätter, 

17. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), 

18. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 

19. lag om ändring lagen (2007:1092) om upphandling inom områ- 

      dena vatten, energi, transporter och posttjänster, 

20. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem, 

21. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846), 

22. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043), 

23. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på  

      försvars- och säkerhetsområdet, 

24. lag om ändring i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av  

      partier. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Pontus  

Söderström. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-

ning om elektronisk identifiering 

 

Lagrådsremissen innehåller förslag till de lagändringar som behövs 

för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för 

elektroniska transaktioner på den inre marknaden. 
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De kompletterande bestämmelserna till EU-förordningen ska tas in i 

en ny lag. 

 

4 § 

 

I paragrafen, som reglerar tillsyn, bör punkten 2 lämpligen formuleras 

enligt följande. 

2. utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen.   
  

5 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om tillsynsmyndighetens befogen-

heter. I tredje stycket anges att tillsynsmyndigheten har rätt att få 

verkställighet hos Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt att be-

stämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser 

som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning då ska gälla. 

 

Det är inte adekvat att använda detta uttryckssätt eftersom det inte är 

fråga om verkställighet av några egentliga beslut utan om biträde att 

genomföra tillsynen. Enligt Lagrådets mening bör tredje stycket ges 

följande lydelse (jämför Lagrådets yttrande i prop. 1999/2000:117 s. 

108).  

 

Tillsynsmyndigheten har rätt att få biträde av Kronofogdemyndighet-
en för tillsyn enligt första och andra styckena.  
 

Övriga lagförslag 

 

I lagrådsremissen föreslås följdändringar i ett antal andra lagar.  

Följdändringarna innebär att hänvisningar i lag till avancerade 

elektroniska signaturer enligt den nu gällande lagen (2008:832) om 

kvalificerade elektroniska signaturer ska ersättas av hänvisningar till 

avancerade elektroniska underskrifter enligt artikel 3 i EU:s förord-
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ning om elektronisk identifiering. Lagbestämmelser som direkt eller 

indirekt endast allmänt hänvisar till elektroniska signaturer, utan an-

givande av att signaturen ska vara av en viss kvalitet, ska ändras på 

så sätt att hänvisningen avser elektroniska underskrifter. Slutligen 

anges att av tydlighetsskäl bör även övriga lagbestämmelser som 

innehåller termen signatur i betydelsen elektronisk signatur ändras 

på motsvarande sätt så att termen underskrift används i stället. 

 

Under föredragningen har upplysts att innebörden av de olika ut-

tryckssätten torde vara den samma. I de fall det inte anges i lagen att 

det ska vara fråga om sådana elektroniska underskrifter som avses i 

EU-förordningen framgår kravet i stället av föreskrifter meddelade av 

regeringen eller av ansvarig myndighet.  

 

Enligt Lagrådets mening borde hänvisningarna vara formulerade på 

samma sätt om avsikten är att den elektroniska underskriften ska 

vara av sådant slag som avses i artikel 3 i EU-förordningen.  I fall det 

inte är lämpligt att hänvisa till EU- förordningen bör uttrycket ”elektro-

nisk underskrift” ersättas av något annat uttryck.  

 

 

 


