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(20) Korraldajate rühmal peaks olema 
võimalik kõikjal ELis toetusavalduste 
kogumiseks luua selleks oma veebipõhised 
süsteemid ja otsustada, millises 
liikmesriigis algatuse jaoks kogutavaid 
andmeid säilitatakse. Korraldajate rühm 
peaks iga algatusega kasutama ühtset 
veebipõhist toetusavalduste kogumise 
üksiksüsteemi. Toetusavalduste 
kogumiseks korraldajate rühma loodavate 
ja käitatavate veebipõhiste üksiksüsteemide 
tehnilised ja turvaomadused peavad olema 
piisavad, et tagada andmete turvaline 
kogumine, säilitamine ja edastamine kogu 
menetluse vältel. Sel eesmärgil peaks 
komisjon koostöös liikmesriikidega 
kehtestama toetusavalduste kogumise 
veebipõhiste üksiksüsteemide üksikasjaliku 
tehnilise kirjelduse. Komisjon võib nõu 
küsida liidu institutsioone võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisusega seotud 
poliitika väljatöötamisel ning rakendamisel 
toetavalt Euroopa Liidu Võrgu- ja 
Infoturbeametilt (ENISA).

(20) Korraldajate rühmal peaks alati 
olema võimalik kõikjal ELis 
toetusavalduste kogumiseks luua oma 
veebipõhised süsteemid ja otsustada, 
millises liikmesriigis algatuse jaoks 
kogutavaid andmeid säilitatakse. 
Korraldajate rühm peaks iga algatusega 
kasutama ühtset veebipõhist 
toetusavalduste kogumise üksiksüsteemi. 
Toetusavalduste kogumiseks korraldajate 
rühma loodavate ja käitatavate 
veebipõhiste üksiksüsteemide tehnilised ja 
turvaomadused peavad olema piisavad, et 
tagada andmete turvaline kogumine, 
säilitamine ja edastamine kogu menetluse 
vältel. Sel eesmärgil peaks komisjon 
koostöös liikmesriikidega kehtestama 
toetusavalduste kogumise veebipõhiste 
üksiksüsteemide üksikasjaliku tehnilise 
kirjelduse. Komisjon võib nõu küsida liidu 
institutsioone võrgu- ja infosüsteemide 
turvalisusega seotud poliitika 
väljatöötamisel ning rakendamisel toetavalt 
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametilt 
(ENISA).
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Veebipõhise toetusavalduste kogumise 
üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid 
säilitatakse liikmesriigi territooriumil.

Korraldajate rühmal on alati võimalik 
kõikjal ELis toetusavalduste kogumiseks 
luua oma veebipõhised süsteemid. 
Veebipõhise toetusavalduste kogumise 
üksiksüsteemi kaudu kogutud andmeid 
säilitatakse liikmesriigi territooriumil.

Or. en


