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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM
ELEKTRONISK IDENTIFIERING OCH BETRODDA TJÄNSTER FÖR ELEKTRONISKA
TRANSAKTIONER

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte
något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela
primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket med
verkan från och med den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid) (nedan kallad
utträdesdagen).2 Förenade kungariket kommer då att bli ett tredjeland3.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de
nationella myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett
eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna ekonomiska aktörer, framför allt
leverantörer av betrodda tjänster, leverantörer av anmälda system för elektronisk
identifiering och parter som förlitar sig på anmälda system för elektronisk identifiering,
om de rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett
tredjeland.
Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal
om utträde tillämpas från och med utträdesdagen inte längre rådets förordning (EG)
nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska
transaktioner på den inre marknaden4 på Förenade kungariket. Detta har särskilt nedan
angivna konsekvenser.

1

Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i
samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara
tillämpliga vid en senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (EUT L 257,
28.8.2014, s. 73).

1.

BETRODDA TJÄNSTER

Enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 910/2014 får tillhandahållande av betrodda tjänster i
en medlemsstat som utförs av en tillhandahållare av betrodda tjänster som är etablerad i
en annan medlemsstat inte begränsas av skäl som omfattas av de områden som regleras i
den förordningen. Enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 910/2014 kan "kvalificerade
betrodda tjänster" bara tillhandahållas av EU-baserade tillhandahållare av betrodda
tjänster eller av tillhandahållare av betrodda tjänster som är etablerade i ett tredjeland,
vilket har ett internationellt avtal med EU om erkännande av betrodda tjänster.
Från och med utträdesdagen kommer tillhandahållare av betrodda tjänster som är
etablerade i Förenade kungariket att vara tillhandahållare av betrodda tjänster i tredjeland
med avseende på förordning (EU) nr 910/2014. De kommer inte att omfattas av artikel 4
i förordning (EU) nr 910/2014. Dessutom kommer betrodda tjänster som tillhandahålls
av tillhandahållare av betrodda tjänster vilka är etablerade i Förenade kungariket inte att
betraktas som "kvalificerade betrodda tjänster" i EU.
2.

ELEKTRONISKA IDENTIFIERINGSSYSTEM

När det enligt nationell rätt eller nationella administrativa förfaranden krävs en
elektronisk identifiering där medel för elektronisk identifiering och autentisering används
för att få åtkomst till en nättjänst som tillhandahålls av ett offentligt organ i en
medlemsstat ska, enligt artikel 6 i förordning (EU) nr 910/2014, de medel för elektronisk
identifiering som utfärdats i en annan medlemsstat erkännas i den första medlemsstaten
för gränsöverskridande autentisering för den tjänsten via internet, förutsatt att vissa
villkor i den artikeln är uppfyllda. I synnerhet ska medlet för elektronisk identifiering
vara utfärdat inom ramen för ett system för elektronisk identifiering som ingår i den
förteckning som offentliggjorts av kommissionen i enlighet med artikel 9 i förordning
(EU) nr 910/2014.
Från och med utträdesdagen kommer elektroniska identifieringssystem som har anmälts
av Förenade kungariket före utträdesdagen i enlighet med artikel 9 i förordning (EU)
nr 910/2014 inte längre att erkännas av medlemsstaterna i EU-27 (se artikel 6 i
förordning (EU) nr 910/2014).
På kommissionens webbplats för betrodda tjänster och elektronisk identifiering
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification)
finns allmän information om förordning (EU) nr 910/2014. Dessa sidor kommer att
uppdateras med ytterligare information vid behov.
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