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Muudatusettepanek 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 2011. aasta direktiivis 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius on ette nähtud e-
tervise eest vastutavate riiklike asutuste 
võrgustik. Võrgustik peab piiriüleste 
tervishoiuteenuste turvalisuse ja 
järjepidevuse suurendamiseks koostama 
suunised piiriüleseks juurdepääsuks 
elektroonilistele tervishoiuandmetele ja -
teenustele, toetades liikmesriike 
sealjuures „ühiste identifitseerimis- ja 
autentimismeetmete väljatöötamisel, et 
hõlbustada piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamisel andmete edastamist”. E-
identimise ja e-autentimise vastastikune 
tunnustamine ja aktsepteerimine on 
põhitegur, et muuta piiriülesed 
tervishoiuteenused Euroopa kodanike 
jaoks tegelikkuseks. Kui inimesed reisivad 
ravi eesmärgil, peavad nende 
meditsiinilised andmed olema ravi 
osutavas riigis kättesaadavad. See eeldab 
ühtset, turvalist ja usaldusväärset e-
identimise raamistikku.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiiv 2011/24/EL on olemas ja kehtib sõltumata meeldetuletusest, seetõttu tuleks 
põhjendus välja jätta kui mittevajalik.

Muudatusettepanek 57
Matteo Salvini



PE508.270v01-00 4/131 AM\933270ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Üks käesoleva määruse eesmärke on 
kõrvaldada praegused takistused 
liikmesriikides vähemalt avalikele 
teenustele juurdepääsuks kasutatavate e-
identimise vahendite piiriülesel 
kasutamisel. Määruse eesmärk ei ole 
sekkuda liikmesriikides loodud e-
identiteedi haldamissüsteemide ja nendega 
seotud taristute küsimuses. Määruse 
eesmärk on tagada, et juurdepääsul 
liikmesriikide pakutavatele piiriülestele 
internetipõhistele teenustele oleks võimalik
turvaline e-identimine ja e-autentimine.

(11) Üks käesoleva määruse eesmärke on 
kõrvaldada praegused takistused 
liikmesriikides vähemalt avalikele 
teenustele juurdepääsuks kasutatavate e-
identimise vahendite piiriülesel 
kasutamisel. Määruse eesmärk ei ole 
sekkuda liikmesriikides loodud e-
identiteedi haldamissüsteemide ja nendega 
seotud taristute küsimuses. Määruse 
eesmärk on tagada, et juurdepääsul 
liikmesriikide pakutavatele piiriülestele 
internetipõhistele teenustele oleks võimalik
e-identimise ja e-autentimise kõrge 
turvatase, ning sätestada lubatud 
juurdepääsuga teenuste liikide erinev 
turvatase.

Or. it

Selgitus

On oluline näha ette eri turvatasemed. Määruse ettepanekus ei täpsustada, millist liiki 
teenused on juurdepääsetavad e-identimise abil. Juurdepääs isikuandmetele ja tundlikele 
andmetele peaks seonduma nn identiteedi usaldusväärsuse tasemega, mis erineb üldteabele 
või tehingu sooritamise teenustele juurdepääsuks vajalikust tasemest.

Muudatusettepanek 58
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Üks käesoleva määruse eesmärke on 
kõrvaldada praegused takistused 
liikmesriikides vähemalt avalikele 
teenustele juurdepääsuks kasutatavate e-
identimise vahendite piiriülesel 
kasutamisel. Määruse eesmärk ei ole 
sekkuda liikmesriikides loodud e-

(11) Üks käesoleva määruse eesmärke on 
kõrvaldada praegused takistused 
liikmesriikides vähemalt avalikele 
teenustele juurdepääsuks kasutatavate e-
identimise vahendite piiriülesel 
kasutamisel. Määruse eesmärk ei ole 
sekkuda liikmesriikides loodud e-
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identiteedi haldamissüsteemide ja nendega 
seotud taristute küsimuses. Määruse 
eesmärk on tagada, et juurdepääsul 
liikmesriikide pakutavatele piiriülestele
internetipõhistele teenustele oleks võimalik 
turvaline e-identimine ja e-autentimine.

identiteedi haldamissüsteemide ja nendega 
seotud taristute küsimuses. Määruse 
eesmärk on tagada, et juurdepääsul 
liikmesriikide pakutavatele piiriülestele 
internetipõhistele teenustele oleks võimalik 
turvaline e-identimine ja e-autentimine, 
järgides täiel määral neutraalsust 
tehnoloogiaküsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriikide koostöö peaks olema 
suunatud teavitatud e-identimise 
süsteemide tehnilisele koostalitlusele, et 
soodustada usalduse ja turvalisuse kõrget 
taset, mis vastab riski astmele.
Liikmesriikidevaheline teabevahetus ja 
parimate tavade jagamine nende 
vastastikuse tunnustamise eesmärgil peaks 
nimetatud koostööle kaasa aitama.

(16) Liikmesriikide koostöö peaks olema 
suunatud teavitatud e-identimise 
süsteemide tehnilisele koostalitlusele ja 
neutraalsusele, et soodustada usalduse ja 
turvalisuse kõrget taset, mis vastab riski 
astmele. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid ülalmainitud 
koostöömehhanismi raames teostama e-
identimise süsteemide eelnevat 
tehnoloogilist kontrolli. 
Liikmesriikidevaheline teabevahetus ja 
parimate tavade jagamine nende 
vastastikuse tunnustamise eesmärgil peaks 
nimetatud koostööle kaasa aitama.

Or. it

Selgitus

Määruse ettepanekus ei sätestata vahendeid, millega liikmesriigid võiksid kontrollida 
teavitatud e-identimise süsteemi vastavust tehnilistele nõuetele. Selline puudujääk võib 
soodustada nõuetele mittevastavate süsteemide levikut ELis. Määrusega kehtestatud 
kauaoodatud ühtlustamise tõenäoline tulemus on see, et hiilitakse kõrvale riiklikest 
õigusnormidest ja soodustatakse meelepärase kohtualluvuse valimist. 



PE508.270v01-00 6/131 AM\933270ET.doc

ET

Muudatusettepanek 60
Anna Maria Corazza Bildt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriikide koostöö peaks olema 
suunatud teavitatud e-identimise 
süsteemide tehnilisele koostalitlusele, et 
soodustada usalduse ja turvalisuse kõrget 
taset, mis vastab riski astmele. 
Liikmesriikidevaheline teabevahetus ja 
parimate tavade jagamine nende 
vastastikuse tunnustamise eesmärgil peaks 
nimetatud koostööle kaasa aitama.

(16) Liikmesriikide koostöö peaks olema 
suunatud teavitatud e-identimise 
süsteemide tehnilisele koostalitlusele, et 
soodustada usalduse ja turvalisuse kõrget 
taset, mis vastab riski astmele. 
Liikmesriikidevaheline teabevahetus ja 
parimate tavade jagamine nende 
vastastikuse tunnustamise eesmärgil peaks 
nimetatud koostööle kaasa aitama. 
Tõhususe tagamiseks tuleks juba enne 
teavitamist tegeleda koostalitluse ja 
turvalisuse kaitsemeetmete küsimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolevas määrusega tuleb luua 
üldine õigusraamistik elektrooniliste 
usaldusteenuste kasutamiseks. Sellega ei 
peaks siiski looma üldist kohustust 
teenuseid kasutada. Konkreetsemalt ei 
tohiks määrus hõlmata vabatahtlikel 
eraõiguslikel kokkulepetel põhinevate 
teenuste osutamist. Samuti ei peaks määrus
hõlmama selliseid lepingute või muude
juriidiliste kohustuste sõlmimise ja 
kehtivusega seotud aspekte, kus on 
tegemist riiklikes või ELi õigusaktides 
sätestatud vormiliste nõuetega.

(17) Käesolevas määrusega tuleb luua 
üldine õigusraamistik elektrooniliste 
usaldusteenuste kasutamiseks. Sellega ei 
peaks siiski looma üldist kohustust 
teenuseid kasutada. Konkreetsemalt ei 
tohiks määrus hõlmata vabatahtlikel 
eraõiguslikel kokkulepetel põhinevate 
teenuste osutamist. Samuti ei peaks määrus
piirama lepingute vormi, koostamist ja 
mõju või muude eraõiguslike kohustuste
vormi, sõlmimist või kehtivust käsitlevate 
eeskirjade kohaldamist, hoolimata sellest, 
kas need tulenevad riiklikest või ELi 
õigusaktidest, nt määruse (EÜ) nr 
593/2008 artiklitest 10 ja 11. Lisaks sellele 



AM\933270ET.doc 7/131 PE508.270v01-00

ET

ei tohiks käesolev määrus mõjutada
riiklikes või ELi õigusaktides sätestatud
eeskirju ja piiranguid dokumentide 
kasutamise kohta, samuti ei tohiks 
määrust kohaldada registrimenetluste, 
eelkõige kinnistusraamatu ja äriregistriga 
seotud menetluste suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 62
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Arvestades tehnoloogiliste muutuste 
kiirust, tuleks käesolevas määruses 
kasutada uuendustele avatud
lähenemisviisi.

(20) Arvestades tehnoloogiliste muutuste 
kiirust, tuleks käesolevas määruses 
kasutada uuendusi stimuleerivat
lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et suurendada inimeste 
usaldust siseturu vastu ning edendada 
usaldusteenuste ja -toodete kasutamist, 
tuleks nõuetele ja kohustustele viitamiseks 
võtta kasutusele kvalifitseeritud 
usaldusteenuste ja kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja mõiste, et tagada 
mis tahes kasutatavate või osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja -toodete 
turvalisuse kõrge tase.

(22) Selleks et suurendada inimeste 
usaldust siseturu vastu ning edendada 
usaldusteenuste ja -toodete kasutamist, 
tuleks nõuetele ja kohustustele viitamiseks 
võtta kasutusele kvalifitseeritud 
usaldusteenuste ja kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja mõiste, et tagada 
mis tahes kasutatavate või osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja -toodete 
turvalisuse kõrge tase. Nii kvalifitseeritud 
kui ka täiustatud e-allkirjad võib olla 
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kirjaliku allkirjaga võrdne õigusjõud. 
Mitte miski käesolevas määruses ei piira 
ühegi füüsilise või juriidilise isiku 
võimalusi põhjendatult tõendada, et mis 
tahes kujul esitatav e-allkiri ei ole 
usaldusväärne. Samas peab 
kvalifitseeritud e-allkirja andja 
identiteedis kahtlev osapool suutma ise 
oma kahtlusi tõendada.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgelt näidata, et isegi mittekvalifitseeritud e-allkirja mõju on kirjaliku allkirjaga 
samaväärne. Ainuke erinevus seisneb tõendamiskohustuses.

Muudatusettepanek 64
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et suurendada inimeste
usaldust siseturu vastu ning edendada 
usaldusteenuste ja -toodete kasutamist, 
tuleks nõuetele ja kohustustele viitamiseks 
võtta kasutusele kvalifitseeritud 
usaldusteenuste ja kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja mõiste, et tagada 
mis tahes kasutatavate või osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja -toodete 
turvalisuse kõrge tase.

(22) Selleks et suurendada väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) ja 
tarbijate usaldust siseturu vastu ning 
edendada usaldusteenuste ja -toodete 
kasutamist, tuleks nõuetele ja kohustustele 
viitamiseks võtta kasutusele 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
mõiste, et tagada mis tahes kasutatavate või 
osutatavate kvalifitseeritud usaldusteenuste 
ja -toodete turvalisuse kõrge tase.

Or. en

Muudatusettepanek 65
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Vastavalt ka ELis jõustunud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonist 
tulenevatele kohustustele peaksid puuetega 
inimesed saama kasutada usaldusteenuseid 
ja nende teenuste osutamisel kasutatavaid 
lõpptarbijale suunatud tooteid teiste 
tarbijatega võrdsetel alustel.

(23) Vastavalt ka ELis jõustunud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonist 
tulenevatele kohustustele ning täielikus 
kooskõlas ELi õigusaktidega avaliku 
sektori asutuste veebisaitide 
kättesaadavuse kohta ja neid õigusakte 
arvesse võttes peaksid puuetega inimesed 
saama kasutada usaldusteenuseid, e-
identimisteenuseid ja nende teenuste 
osutamisel kasutatavaid lõpptarbijale 
suunatud tooteid teiste tarbijatega võrdsetel 
alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajate üle järelevalve teostamise 
lihtsustamiseks näiteks juhul, kui
teenuseosutaja pakub oma teenuseid teise 
liikmesriigi territooriumil ja ei ole seal 
järelevalve all, või juhul, kui 
teenuseosutaja arvutid asuvad mõne muu 
liikmesriigi territooriumil kui 
teenuseosutaja asukohaliikmesriik, tuleks
luua liikmesriikide järelevalveasutuste 
vahelise vastastikuse abistamise süsteem.

(34) Kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajate üle järelevalve teostamise 
lihtsustamiseks ja järelevalve tõhusaks 
tagamiseks käesoleva määruse kohaselt
näiteks juhul, kui teenuseosutaja pakub 
oma teenuseid teise liikmesriigi 
territooriumil ja ei ole seal järelevalve all, 
või juhul, kui teenuseosutaja arvutid 
asuvad mõne muu liikmesriigi 
territooriumil kui teenuseosutaja 
asukohaliikmesriik, tuleb luua 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahelise 
vastastikuse abistamise süsteem. Samuti 
on süsteemi eesmärk lihtsustada ja 
vähendada usaldusteenuse osutajate 
halduskoormust ühtse kontaktpunktina 
tegutseva järelevalveasutuse abil.

Or. fr
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Muudatusettepanek 67
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kui tehingu tegemine eeldab
juriidilise isiku kvalifitseeritud e-templit, 
peaks samavõrra aktsepteeritav olema ka 
juriidilise isiku volitatud esindaja 
kvalifitseeritud e-allkiri.

(42) Kui riiklikud või ELi õigusaktid 
eeldavad juriidilise isiku kvalifitseeritud e-
templit, peaks samavõrra aktsepteeritav 
olema ka juriidilise isiku volitatud esindaja 
kvalifitseeritud e-allkiri.

Or. de

Muudatusettepanek 68
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) E-tempel peaks olema tõend selle 
kohta, et e-dokumendi on väljastanud 
juriidiline isik ning et dokumendi päritolu 
ja terviklikkus on kindlalt tagatud.

(43) Kehtiv e-tempel peaks olema prima 
facie (esimesel muljel põhinev) tõend selle 
kohta, et templiga kinnitatud e-dokument 
on ehtne ja terviklik. See ei tohiks piirata 
volitamist, esindamist ja teovõimet 
käsitlevaid riiklikke õigusakte.

Or. de

Muudatusettepanek 69
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) E-tempel peaks olema tõend selle (43) E-templi õigusjõud tuleks lugeda 



AM\933270ET.doc 11/131 PE508.270v01-00

ET

kohta, et e-dokumendi on väljastanud 
juriidiline isik ning et dokumendi päritolu 
ja terviklikkus on kindlalt tagatud.

samaväärseks füüsiliselt löödava templi 
omaga vastavalt riiklikule õigusele.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) E-dokumentide piiriülese kasutuse 
soodustamiseks tuleks käesoleva 
määrusega ette näha e-dokumentide 
õiguslik toime, mida tuleks pidada 
samaväärseks paberdokumentidega, 
sõltuvalt riskihindamisest ja tingimusel, et 
tagatakse dokumentide ehtsus ja 
terviklikkus. Samuti on piiriüleste e-
tehingute edasiarendamiseks siseturul 
oluline, et ühe liikmesriigi asjaomase 
pädeva asutuse poolt vastavalt riiklikele 
õigusaktidele väljastatud e-dokumentide 
originaale või kinnitatud koopiaid 
aktsepteeritaks sellistena ka teistes 
liikmesriikides. Käesolev määrus ei tohiks 
mõjutada liikmesriikide õigust otsustada, 
mida mõeldakse originaali või koopia all 
riigisiseselt, vaid see peaks tagama 
võimaluse kasutada neid sellistena ka 
piiriüleselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 71
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
kodanike selge teavitamise e-identimise 
kasutamisel ilmnevatest võimalustest ja 
piirangutest.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Käesoleva määruse teatavate tehniliste 
üksikasjade paindlikuks ja kiireks 
täiendamiseks tuleks komisjonile anda 
volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte seoses e-identimise 
koostalitlusega; usaldusteenuse pakkujatelt 
nõutavate turvameetmetega; tunnustatud 
sõltumatute asutustega, kes vastutavad 
teenuseosutajate kontrollimise eest;
usaldusnimekirjadega; e-allkirja 
turvatasemetega seotud nõuetega; 
kvalifitseeritud sertifikaatidele esitatavate 
nõuetega, sertifikaatide valideerimise ja 
säilitamisega; kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite sertifitseerimise 
eest vastutavate asutustega; e-templi 
turvatasemete ja e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatidega seotud nõuetega; 
andmevahetusteenuste vahelise 
koostalitlusvõimega. Eriti oluline on, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas eksperditasandil.

(49) Käesoleva määruse teatavate tehniliste 
üksikasjade paindlikuks ja kiireks 
täiendamiseks tuleks komisjonile anda 
volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte seoses e-identimise 
koostalitlusega; usaldusteenuse pakkujatelt 
nõutavate turvameetmetega; 
kvalifitseeritud sertifikaatidele esitatavate 
nõuetega, sertifikaatide valideerimise ja 
säilitamisega; kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite sertifitseerimise 
eest vastutavate asutustega; e-templi 
kvalifitseeritud sertifikaatidega seotud 
nõuetega; andmevahetusteenuste vahelise 
koostalitlusvõimega. Eriti oluline on, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas eksperditasandil.

Or. fr
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Selgitus

Põhjendust 49 tuleb muuta seoses arvamuse koostaja poolt delegeeritud õigusaktide kohta 
esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 73
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Rahvusvaheliste ja Euroopa 
organisatsioonide standardimistöö on 
pälvinud rahvusvahelise tunnustuse. 
Standardimistööd tehakse koostöös 
ettevõtete ja asjaomaste osalejatega ning 
seda rahastavad muu hulgas Euroopa Liit 
ja riiklikud asutused. Selleks et tagada e-
identimise ja elektrooniliste 
usaldusteenuste kõrge turvatase, tuleb 
eelkõige komisjoni koostatavate 
delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktide puhul arvesse võtta 
selliste üksuste välja töötatud standardeid, 
nagu Euroopa Standardikomitee, 
Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite 
Instituut, Euroopa Elektrotehnika 
Standardikomitee või Rahvusvaheline 
Standardiorganisatsioon.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse e- 1. Käesolevas määruses sätestatakse e-
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identimise ja e-tehingute tegemiseks 
vajalike elektrooniliste usaldusteenuste 
eeskirjad eesmärgiga tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine.

identimise ja e-tehingute tegemiseks 
vajalike elektrooniliste usaldusteenuste 
eeskirjad eesmärgiga tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine, kõrge turvatase 
ning suurendada kodanike usaldust 
digitaalkeskkonnas.

Or. it

Selgitus

Selleks et aidata tõhusalt saavutada määruse eesmärke, st suurendada usaldust turvaliste ja 
usaldusväärsete piiriüleste e-tehingute suhtes, tuleb tagada kõrge turvatase ning vältida 
internetikeskkonna turvalisuse üldise vähenemise ohtu, mis võib olla määruse soovimatu 
mõju.

Muudatusettepanek 75
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse e-
identimise ja e-tehingute tegemiseks 
vajalike elektrooniliste usaldusteenuste 
eeskirjad eesmärgiga tagada siseturu 
nõuetekohane toimimine.

1. Käesolevas määruses sätestatakse e-
identimise ja e-tehingute tegemiseks 
vajalike usaldusteenuste eeskirjad 
eesmärgiga tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine.

Or. en

Selgitus

Sõna „elektrooniline” näib olevat liigne.

Muudatusettepanek 76
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas määruses sätestatakse 3. Käesolevas määruses sätestatakse 
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õigusraamistik e-allkirja, e-templi, e-
ajatempli, e-dokumentide, e-
andmevahetusteenuste ja veebisaitide 
autentimise kohta.

õigusraamistik e-allkirja, e-templi, e-
ajatempli, e-dokumentide ja e-
andmevahetusteenuste kohta.

Or. en

Selgitus

Veebisaitide osas on juba olemas üldaktsepteeritud ja üldtunnustatud valdkondlikud 
standardid. Seepärast ei ole selge, millist lisandväärtust annaksid kvalifitseeritud veebisaitide 
sertifikaadid. Pealegi on internet oma iseloomult ülemaailmne võrgustik ja selle kasutajad 
peaksid kasutama nii ELi regulatsioonide alla kuuluvaid kui ka mittekuuluvaid veebisaite, mis 
võib tekitada segadust ja ebakindlust, juba seetõttu, et nn kvalifitseerimata veebisaidid 
iseenesest ei ole teistest vähem turvalised.

Muudatusettepanek 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas määruses sätestatakse 
õigusraamistik e-allkirja, e-templi, e-
ajatempli, e-dokumentide, e-
andmevahetusteenuste ja veebisaitide 
autentimise kohta.

3. Käesolevas määruses sätestatakse 
õigusraamistik e-allkirja, e-templi, e-
valideerimise ja e-kontrolli, e-ajatempli, e-
dokumentide, e-andmevahetusteenuste ja 
veebisaitide autentimise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määrusega tagatakse, et 
määrusega kooskõlas olevatel 
usaldusteenustel ja -toodetel lubatakse 
siseturul vabalt ringelda.

4. Käesoleva määrusega tagatakse, et 
määrusega kooskõlas olevatel 
kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata 
usaldusteenustel ja -toodetel lubatakse 
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siseturul vabalt ringelda.

Or. en

Selgitus

Siseturul tuleks tagada ka kvalifitseerimata teenuste vaba ringlus.

Muudatusettepanek 79
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liikmesriikide poolt, nimel või vastutusel
pakutava e-identimise ja ELis asuvate
usaldusteenuse osutajate suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liikmesriikide poolt pakutava, volitatud või 
tunnustatud e-identimise ja ELis 
tegutsevate usaldusteenuse osutajate 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liikmesriikide poolt, nimel või vastutusel 
pakutava e-identimise ja ELis asuvate 
usaldusteenuse osutajate suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liikmesriikide poolt tunnustatud või 
väljastatud või nende nimel väljastatud e-
identimise ja ELis asuvate usaldusteenuse 
osutajate suhtes.

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriik mingit erasektori e-usaldusteenuste osutamise korda tunnustab, peaks see 
põhimõtteliselt kuuluma teavitamisnõude alla.
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Muudatusettepanek 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
vabatahtlikul kokkuleppel põhinevate 
eraõiguslike elektrooniliste usaldusteenuste 
osutamise suhtes.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata üksnes 
vabatahtlikul kokkuleppel põhinevate 
eraõiguslike elektrooniliste usaldusteenuste 
osutamise suhtes. Selliste usaldusteenuste 
kehtivust, vabatahtlikest kokkulepetest 
tulenevat õigusjõudu ja kohtumenetlustes 
tõendina kasutamise sobivust ei saa eitada 
ainuüksi põhjusel, et:
– need esinevad elektroonilisel kujul,
– nende aluseks ei ole e-allkirja 
kvalifitseeritud sertifikaat, e-templi 
kvalifitseeritud sertifikaat või 
kvalifitseeritud sertifikaat veebisaidi 
autentimiseks,
– neid ei osuta kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja või
– neid ei loodud kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendi või kvalifitseeritud 
e-templi moodustamise vahendi abil.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
vabatahtlikul kokkuleppel põhinevate 
eraõiguslike elektrooniliste 
usaldusteenuste osutamise suhtes.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata suletud 
osalejateringi sise-eesmärkidel osutatud
elektrooniliste usaldusteenuste osutamise 
suhtes. Ükski kolmas osapool ei saa sellise 
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usaldusteenuse kehtivust vaidlustada 
üksnes põhjusel, et teenus ei vastanud 
käesoleva määruse nõuetele.

Or. en

Selgitus

Esialgne sõnastus oli ebaselge ja seda võis mõista nii, et eraõigus võimaldab käesoleva 
määruse nõudeid mitte täita. Selle asemel tuleks selgitada, et vastavaid teenuseid ei osutata 
mitte üldsusele, vaid kindlatele, piiratud arvule osapooltele.

Muudatusettepanek 83
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevat määrust ei kohaldata 
selliste lepingute või muude juriidiliste
kohustuste sõlmimise ja kehtivusega 
seotud aspektide suhtes, kus on tegemist 
riiklikes või ELi õigusaktides sätestatud 
vormiliste nõuetega.

(3) Käesolev määrus ei piira lepingute või 
muude eraõiguslike kohustuste sõlmimist
või kehtivust käsitlevate riiklike või ELi
eeskirjade kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastus on määruse jaoks liiga ebamäärane.

Muudatusettepanek 84
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust ei kohaldata selliste
lepingute või muude juriidiliste kohustuste 
sõlmimise ja kehtivusega seotud aspektide 
suhtes, kus on tegemist riiklikes või ELi 

3. Käesolev määrus ei piira siseriikliku või 
liidu õiguse kohaldamist lepingute või 
muude kohustuste sõlmimise ja 
kehtivusega seotud aspektide suhtes, kus 
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õigusaktides sätestatud vormiliste 
nõuetega.

on tegemist vormiliste nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesolev määrus ei mõjuta riiklikes 
või ELi õigusaktides sätestatud eeskirju ja 
piiranguid dokumentide kasutamise 
kohta. Määrust ei kohaldata 
registrimenetluste, eelkõige 
kinnistusraamatu ja äriregistriga seotud 
menetluste suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „e-identimine” – protsess, mille käigus 
kasutatakse elektroonilisi 
isikutuvastamisandmeid, mis esindavad 
üheselt mõistetavalt üht füüsilist või 
juriidilist isikut;

1) „e-identimine” – protsess, mille käigus 
kasutatakse elektroonilisi 
isikutuvastamisandmeid, mis esindavad 
üheselt mõistetavalt või konkreetse 
eesmärgi jaoks piisaval määral üht 
füüsilist või juriidilist isikut;

Or. en

Selgitus

Ettepanekus tuleks kinni pidada andmete minimeerimise põhimõttest. Kui mõned teenused 
nõuavad üheselt mõistetavat identifitseerimist, siis teised ei pruugi eeldada kõigi andmete 
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ülekandmist. Üks praktiline näide on lihtne vanusekontroll, mille jaoks ei ole muid 
isikuandmeid vaja.

Muudatusettepanek 87
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „autentimine” – elektrooniline protsess, 
mis võimaldab valideerida füüsilise või 
juriidilise isiku e-identimist või 
elektrooniliste andmete päritolu ja 
terviklust;

4) „autentimine” – elektrooniline protsess, 
mis võimaldab valideerida füüsilise või 
juriidilise isiku e-identimist või 
elektrooniliste andmete päritolu ja 
terviklust;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selle abil on võimalik allakirjutajat 
tuvastada;

(b) selle abil on võimalik allakirjutaja 
isikut tõendada;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) see on seotud nende andmetega, millele 
see viitab, nii et kõik hilisemad andmete 

(d) see on seotud allkirjastatud andmetega, 
nii et kõik hilisemad andmete muudatused 
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muudatused on tuvastatavad; on tuvastatavad;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „sertifikaat” – elektrooniline tõend, mis 
seob füüsilise isiku e-allkirja või juriidilise 
isiku e-templi valideerimise andmed 
sertifikaadiga ja kinnitab selle isiku 
kõnealused andmed;

10) „sertifikaat” – elektrooniline tõend, mis 
seob e-allkirja või e-templi valideerimise 
andmed vastava üksuse või füüsilise või 
juriidilise isiku 
identifitseerimisandmetega ja kinnitab 
selle isiku kõnealused andmed;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11) „e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat” –
tõend, mida kasutatakse e-allkirja 
toetamiseks, mille väljastab kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja ja mis vastab I lisas 
sätestatud nõuetele;

11) „e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat” –
sertifikaat, mida kasutatakse e-allkirja 
toetamiseks, mille väljastab kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja ja mis vastab I lisas 
sätestatud nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „usaldusteenus” – elektrooniline 
teenus, mis seisneb e-allkirjade, e-templite, 
e-ajatemplite, e-dokumentide, e-
andmevahetusteenuste, veebisaitide 
autentimise ja e-tõendite, sealhulgas e-
allkirja ja e-templi jaoks vajalike 
sertifikaatide loomises, kontrollimises, 
valideerimises, käitamises ja säilitamises;

12) „usaldusteenus” – elektrooniline 
teenus, mis seisneb e-allkirjade, e-templite, 
e-ajatemplite, e-dokumentide, e-
andmevahetusteenuste, veebisaitide 
autentimise ja e-tõendite, sealhulgas e-
allkirja ja e-templi jaoks vajalike 
sertifikaatide loomises, kontrollimises, 
valideerimises või säilitamises;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12) „usaldusteenus” – elektrooniline 
teenus, mis seisneb e-allkirjade, e-templite, 
e-ajatemplite, e-dokumentide, e-
andmevahetusteenuste, veebisaitide 
autentimise ja e-tõendite, sealhulgas e-
allkirja ja e-templi jaoks vajalike 
sertifikaatide loomises, kontrollimises, 
valideerimises, käitamises ja säilitamises;

12) „usaldusteenus” – elektrooniline 
teenus, mis seisneb e-allkirjade, e-templite, 
e-ajatemplite, e-dokumentide, e-
andmevahetusteenuste või e-tõendite, 
sealhulgas e-allkirja ja e-templi jaoks 
vajalike sertifikaatide loomises, 
kontrollimises, valideerimises, käitamises 
ja säilitamises;

Or. en

Selgitus

Veebisaitide autentimine peaks jääma käesoleva määruse kohaldamisalast välja. Lisaks ei 
peaks loend olema kumuleeruv.

Muudatusettepanek 94
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) „kvalifitseeritud usaldusteenus” –
usaldusteenus, mis vastab käesolevas 
määruses sätestatud kohaldatavatele 
nõuetele;

13) „kvalifitseeritud usaldusteenus” –
usaldusteenus, mis vastab käesolevas 
määruses kehtestatud kohaldatavatele 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „e-tempel” – elektroonilised andmed, 
mis on lisatud muudele elektroonilistele 
andmetele või on nendega loogiliselt 
seotud ja mis tagavad seotud andmete
päritolu ja tervikluse;

(20) „e-tempel” – elektroonilised andmed, 
mis on lisatud muudele elektroonilistele 
andmetele või on nendega loogiliselt 
seotud ja mis tagavad seotud andmete
ehtsuse ja tervikluse;

Or. de

Muudatusettepanek 96
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 21 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) see on seotud nende andmetega, millele
see viitab, nii et kõik hilisemad andmete 
muudatused on tuvastatavad;

(d) see on seotud nende andmetega, mille 
päritolu ja puutumatust see tõendab, nii et 
kõik hilisemad andmete muudatused on 
tuvastatavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30) „kvalifitseeritud sertifikaat veebisaidi 
autentimiseks” – tõend, mis võimaldab 
autentida veebisaiti ja seob selle isikuga, 
kellele sertifikaat on väljastatud, ning 
mille väljastab kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja ja mis vastab IV 
lisas sätestatud nõuetele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, millist lisandväärtust annaks kvalifitseeritud veebisaitide autentimine.

Muudatusettepanek 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe liikmesriigi territooriumil ei tohi
piirata teises liikmesriigis asuva 
usaldusteenuse osutaja usaldusteenuste 
osutamist põhjustel, mis kuuluvad 
käesoleva määrusega hõlmatud 
valdkondadesse.

1. Ühe liikmesriigi territooriumil ei tohi 
piirata teises liikmesriigis asuva 
usaldusteenuse osutaja usaldusteenuste 
osutamist põhjustel, mis kuuluvad 
käesoleva määrusega hõlmatud 
valdkondadesse. Liikmesriigid tagavad, et 
teisest liikmesriigist pärinevaid 
usaldusteenuseid saab kohtumenetlustes 
tõendina kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teises liikmesriigis pakutavate 
usaldusteenuste sertifitseerimispoliitikat 
puudutavad dokumendid tehakse 
kättesaadavaks selle teise liikmesriigi 
ametlikes keeltes või inglise keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastastikune tunnustamine ja 
aktsepteerimine

Vastastikune tunnustamine

Or. it

Selgitus

Tunnustamine ja aktsepteerimine on tehnilisest ja õiguslikust vaatenurgast kaks erinevat 
kontseptsiooni, mida ei tohiks segi ajada ja süstemaatiliselt omavahel siduda.

Muudatusettepanek 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastastikune tunnustamine ja 
aktsepteerimine

Vastastikune tunnustamine

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele nõutakse 
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
e-identimist e-identimise vahendi abil ja e-
autentimist, peab nimetatud teenusele
juurdepääsuks tunnustama ja 
aktsepteerima igat teises liikmesriigis 
väljastatud e-identimise vahendit, mis 
kuulub komisjoni poolt vastavalt artiklis 7 
esitatud menetlusele avaldatud nimekirjas 
olevasse süsteemi.

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele nõutakse 
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
e-identimist e-identimise vahendi abil ja e-
autentimist, peab nimetatud teenusele 
võrgus juurdepääsuks kuue kuu jooksul 
pärast teatatud süsteemide loendi 
avaldamist komisjoni poolt tunnustama 
igat teises liikmesriigis väljastatud, sama 
kõrge või kõrgema turvagarantii tasemega
e-identimise vahendit, millest on teatatud 
vastavalt artiklis 7 esitatud menetlusele.

Or. en

Selgitus

Soovitatakse tekst selgemaks muuta ja jätta välja sõna „aktsepteerima”, kuna pole selge, 
milles seisneb aktsepteerimise ja tunnustamise õiguslik erinevus ja kas see on üldse vajalik. 
Lisaks tuleks liikmesriikidele anda tähtaeg, mille jooksul nad peavad astuma samme teiste 
identifitseerimissüsteemide tunnustamiseks – pärast seda, kui nendest on teatatud ja vastav 
loend avaldatud.

Muudatusettepanek 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele nõutakse 
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
e-identimist e-identimise vahendi abil ja e-
autentimist, peab nimetatud teenusele 

Kui vastavalt liidu või riigisisestele 
õigusaktidele või haldustavadele nõutakse 
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
ühes liikmesriigis või ELi institutsioonis 
e-identimist e-identimise vahendi abil ja e-
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juurdepääsuks tunnustama ja 
aktsepteerima igat teises liikmesriigis 
väljastatud e-identimise vahendit, mis 
kuulub komisjoni poolt vastavalt artiklis 7 
esitatud menetlusele avaldatud nimekirjas 
olevasse süsteemi.

autentimist, peab nimetatud teenusele 
juurdepääsuks liikmesriigis või EL 
institutsioonis tunnustama teises 
liikmesriigis või teise EL institutsiooni 
poolt väljastatud e-identimise vahendit, mis 
kuulub komisjoni poolt vastavalt artiklile 7 
avaldatud nimekirjas olevasse süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele nõutakse
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
e-identimist e-identimise vahendi abil ja e-
autentimist, peab nimetatud teenusele 
juurdepääsuks tunnustama ja aktsepteerima 
igat teises liikmesriigis väljastatud e-
identimise vahendit, mis kuulub komisjoni 
poolt vastavalt artiklis 7 esitatud 
menetlusele avaldatud nimekirjas olevasse 
süsteemi.

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele on juurdepääs 
internetipõhisele teenusele võimalik e-
identimisega e-identimise vahendi abil ja 
e-autentimisega, peab nimetatud teenusele 
juurdepääsuks tunnustama ja aktsepteerima 
igat teises liikmesriigis väljastatud e-
identimise vahendit, mis kuulub komisjoni 
poolt vastavalt artiklis 7 esitatud 
menetlusele avaldatud nimekirjas olevasse 
süsteemi, tingimusel et teenuse saajate 
ringi ei piirata vaid ühe liikmesriigi või 
selle territoriaalse üksuse elanikega.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes 
konkreetsete piiriüleste teenuste suhtes. 
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Selliste piiriüleste teenuste loetlemiseks 
avaldab komisjon rakendusaktiga nende 
nimekirja. Nimetatud rakendusakt vastab 
artiklile 8 ja võetakse vastu artikli 39 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) e-identimise vahend on väljastatud 
teavitava liikmesriigi poolt, nimel või
vastutusel;

(a) e-identimise vahendi väljastab, seda 
volitab väljastama või seda tunnustab 
teavitav liikmesriik;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) e-identimise vahend on väljastatud 
teavitava liikmesriigi poolt, nimel või 
vastutusel;

(a) teavitav liikmesriik kas väljastab e-
identimise vahendi, tunnustab seda või see 
väljastatakse tema nimel;

Or. en

Selgitus

Kui liikmesriik mingit erasektori süsteemi tunnustab, tuleks sellest põhimõtteliselt teavitada.
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Muudatusettepanek 108
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) e-identimise vahendit saab kasutada 
vähemalt e-identimist eeldavatele avalikele 
teenustele juurdepääsuks teavitavas 
liikmesriigis;

(b) e-identimise vahendit saab kasutada 
vähemalt e-identimist aktsepteerivatele
avalikele teenustele juurdepääsuks 
teavitavas liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) e-identimise vahenditel on erinev 
turvatase vastavalt nende teenuste 
liikidele, millele võimaldatakse nimetatud 
vahendite abil juurdepääs.

Or. it

Selgitus

Oluline on näha ette erinevad turvatasemed. Ettepanekus ei täpsustada, millist liiki teenused 
on juurdepääsetavad e-identimise abil. Juurdepääs tundlikele andmetele peaks seonduma nn 
identiteedi usaldusväärsuse tasemega, mis erineb üldteabele juurdepääsuks vajalikust 
tasemest. Identiteedi tunnustamise protsess tuleks kujundada nii, et sellega tagataks piisav 
turvatase, mis oleks vastavuses nende teenuste liigiga, millele üldsus juurdepääsu taotleb.

Muudatusettepanek 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teavitav liikmesriik tagab, et 
isikutuvastamisandmeid saab üheselt 
mõistetavalt omistada artikli 3 punktis 1 
osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule;

(c) teavitav liikmesriik tagab, et 
isikutuvastamisandmeid saab omistada 
artikli 3 punktis 1 osutatud füüsilisele või 
juriidilisele isikule kas üheselt 
mõistetavalt või konkreetse eesmärgi 
jaoks piisaval määral;

Or. en

Selgitus

Ettepanekus tuleks kinni pidada andmete minimeerimise põhimõttest. Kui mõned teenused 
nõuavad üheselt mõistetavat identifitseerimist, siis teised ei pruugi eeldada kõigi andmete 
ülekandmist. Üks praktiline näide on lihtne vanusekontroll, mille jaoks ei ole muid 
isikuandmeid vaja.

Muudatusettepanek 111
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teavitav liikmesriik tagab igal ajal 
tasuta internetipõhise autentimise 
võimaluse olemasolu, nii et iga asjaomane 
osapool saab valideerida elektrooniliselt 
saadud isikutuvastusandmed; liikmesriigid 
ei tohi asjaomastele osalistele kehtestada 
mingeid tehnilisi eritingimusi 
autentimiseks väljaspool oma
territooriumi; kui teavitatud 
identimissüsteemi või autentimisvõimalust
rikutakse või see on osaliselt ohustatud, 
peavad liikmesriigid teavitatud 
identimissüsteemi, autentimisvõimaluse
või asjaomased ohustatud osad viivitamata 
peatama või tühistama ning teavitama teisi 
liikmesriike ja komisjoni vastavalt artiklile 
7;

(d) teavitav liikmesriik tagab igal ajal 
tasuta internetipõhise autentimisliidese
olemasolu, nii et iga asjaomane osapool 
saab valideerida elektrooniliselt saadud 
isikutuvastusandmed; kui liikmesriigid 
kehtestavad asjaomastele osapooltele
autentimiseks julgeoleku huvides 
tehnilised eritingimused, võib nendega 
seoses võtta kulude piiridesse jäävat tasu 
ning need tingimused ei või 
diskrimineerida väljaspool liikmesriigi
territooriumi asuvaid asjaomaseid 
osapooli; kui teavitatud identimis- või 
autentimissüsteemi rikutakse või see on 
osaliselt ohustatud, peavad liikmesriigid 
teavitatud identimis- või
autentimissüsteemi või asjaomased 
ohustatud osad viivitamata peatama või 
tühistama ning teavitama teisi liikmesriike 
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ja komisjoni vastavalt artiklile 7;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teavitav liikmesriik tagab igal ajal 
tasuta internetipõhise autentimise 
võimaluse olemasolu, nii et iga asjaomane 
osapool saab valideerida elektrooniliselt 
saadud isikutuvastusandmed; liikmesriigid 
ei tohi asjaomastele osalistele kehtestada 
mingeid tehnilisi eritingimusi 
autentimiseks väljaspool oma territooriumi; 
kui teavitatud identimissüsteemi või 
autentimisvõimalust rikutakse või see on 
osaliselt ohustatud, peavad liikmesriigid 
teavitatud identimissüsteemi, 
autentimisvõimaluse või asjaomased 
ohustatud osad viivitamata peatama või 
tühistama ning teavitama teisi liikmesriike 
ja komisjoni vastavalt artiklile 7;

(d) teavitav liikmesriik tagab igal ajal ja 
avaliku teenuse kasutamise korral tasuta 
internetipõhise autentimise võimaluse 
olemasolu, nii et iga väljaspool selle 
liikmesriigi territooriumi asuv asjaomane 
osapool saab valideerida elektrooniliselt 
saadud isikutuvastusandmed; liikmesriigid 
ei tohi asjaomastele osapooltele kehtestada 
mingeid ebaproportsionaalseid tehnilisi 
eritingimusi autentimiseks väljaspool oma 
territooriumi; kui teavitatud 
identimissüsteemi või autentimisvõimalust 
rikutakse või see on osaliselt ohustatud, 
peavad liikmesriigid teavitatud 
identimissüsteemi, autentimisvõimaluse 
või asjaomased ohustatud osad viivitamata 
peatama või tühistama ning teavitama teisi 
liikmesriike ja komisjoni vastavalt artiklile 
7;

Or. en

Selgitus

Avalikud teenused peaksid olema tasuta, kuid miski ei sega osapooli kokku leppimast tasus 
eratehingute eest. Kuigi käesoleva määruse juhtpõhimõte peaks olema koostalitlusvõime, 
tuleks lubada liikmesriikidel kehtestada tehnilisi nõudeid, kui need on nende riikliku süsteemi 
jaoks tähtsad ja eriti, kui need puudutavad olulisi julgeolekuküsimusi.

Muudatusettepanek 113
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teavitav liikmesriik on vastutav (e) teavitav liikmesriik tagab:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide vastutust tuleks käsitleda eraldi. Vaata järgnevaid muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 114
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) punktis c osutatud 
isikutuvastamisandmete üheselt mõistetava 
omistamise ja

i) punktis c osutatud 
isikutuvastamisandmete omistamise ja

Or. en

Muudatusettepanek 115
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) punktis d osutatud autentimisvõimaluse 
eest.

ii) punktis d osutatud autentimissüsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 116
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. teavitavad liikmesriigid võivad 
teavitada kolmandas riigis asuva 
sertifitseerimisteenuse osutaja e-
identimise süsteemist vaid juhul, kui see 
teenuseosutaja vastab kõigile käesoleva 
määruse nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks kriteeriumid, millega määratleda 
erinevad turvatasemed seoses nende 
teenuste liigiga, millele võimaldatakse 
juurdepääsu e-identimise süsteemi abil.

Or. it

Selgitus

Oluline on näha ette erinevad turvatasemed. Määruse ettepanekus ei täpsustada, millist liiki 
teenused on juurdepääsetavad e-identimise abil. Juurdepääs isikuandmetele ja tundlikele 
andmetele peaks seonduma nn identiteedi usaldusväärsuse tasemega, mis erineb üldteabele 
või tehingu sooritamise teenustele juurdepääsuks vajalikust tasemest.

Muudatusettepanek 118
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teavitatud e-identimise süsteemi 
kirjeldus;

(a) teavitatud e-identimise süsteemi 
kirjeldus, sealhulgas erinevad 
turvatasemed vastavalt nende teenuste 
liigile, millele võimaldatakse juurdepääs;

Or. it

Muudatusettepanek 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teavitatud e-identimise süsteemi 
kirjeldus;

(a) teavitatud e-identimise süsteemi ja selle 
turvagarantii taseme kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teave selle kohta, kes haldab üheselt 
mõistetavate isikutuvastamisandmete 
registreerimist;

(c) teave selle kohta, milline üksus haldab 
isikutuvastamisandmete registreerimist;

Or. en

Selgitus

Järjekordne muudatus andmete minimeerimise põhimõtte järgimiseks. Samuti selguse 
suurendamine, kuna siinkohal on oluline pigem üksus kui konkreetne isik.
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Muudatusettepanek 121
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) autentimisvõimaluse kirjeldus; (d) autentimisvõimaluse kirjeldus, 
sealhulgas seoses juurdepääsuks 
nõutavate eri turvatasemetega;

Or. it

Muudatusettepanek 122
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) autentimisvõimaluse kirjeldus; (d) autentimisvõimaluse kirjeldus ja kõik 
asjaomastele osapooltele kehtestatud 
tehnilised nõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) autentimisvõimaluse kirjeldus; (d) autentimissüsteemi kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Phil Prendergast
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teavitatud identimissüsteemi, 
autentimisvõimaluse või asjaomase 
ohustatud osa peatamise või tühistamise 
kord.

(e) teavitatud identimissüsteemi, 
autentimissüsteemi või asjaomase 
ohustatud osa peatamise või tühistamise 
kord.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuus kuud pärast määruse jõustumist 
avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas 
nimekirja e-identimise süsteemidest, 
millest on teavitatud vastavalt lõikele 1, ja 
nendega seotud põhiteabe.

2. Kuus kuud pärast määruse jõustumist 
avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas 
ja avalikul veebisaidil nimekirja e-
identimise süsteemidest, millest on 
teavitatud vastavalt lõikele 1, ja nendega 
seotud põhiteabe.

Or. en

Selgitus

Avaldamine avalikul veebisaidil tagaks kasutajasõbralikkuse.

Muudatusettepanek 126
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigetes 1 ja 3 osutatud 

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigetes 1 ja 3 osutatud 



AM\933270ET.doc 37/131 PE508.270v01-00

ET

teavitamise asjaolud, vormingud ja 
menetlused. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

teavitamise vormingud ja menetlused. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Vastutus

1. Teavitav liikmesriik vastutab tema poolt 
või tema nimel väljastatud e-identimise 
vahenditega seoses kõigi artiklis 6 
nimetatud kohustuste täitmatajätmisest 
tingitud otseste kahjude eest, kui ta ei 
suuda tõendada, et ei toiminud hooletult.
2. E-identimise vahendi väljastaja, kellest 
liikmesriik on artiklis 7 toodud korra 
kohaselt teavitanud ja teda tunnustanud, 
on vastutav, kui ta ei suuda tagada
– i) isikutuvastamisandmete üheselt 
mõistetavat omistamist ja
– ii) autentimisvõimalust,
välja arvatud juhul, kui ta suudab 
tõendada, et ei toiminud hooletult.

Or. en

Selgitus

Sellist tähtsat küsimust nagu vastutus tuleks sarnaselt usaldusteenuste jaoga reguleerida 
eraldi teavitamismenetlusest, mille juurde see ei sobi. Kavandatud artikkel hõlmab nii 
avalikke kui ka eraõiguslikke e-identimissüsteeme.
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Muudatusettepanek 128
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
1. Kui artikli 7 lõike 1 kohaselt teavitatud 
e-identimissüsteemi või artikli 6 punktis d 
osutatud autentimisvõimalust rikutakse 
või see osaliselt ohtu seatakse viisil, mis 
mõjutab sellise süsteemi usaldusväärsust 
piiriüleste toimingute korral, peatab või 
tühistab teavitav liikmesriik viivitamatult 
asjaomase e-identimissüsteemi või 
audentimisvõimaluse piiriülese osa või 
nende rikutud osad ning teavitab sellest 
teisi liikmesriike ja komisjoni.
2. Pärast lõikes 1 osutatud rikkumise või 
ohu kõrvaldamist taastab teavitav 
liikmesriik autentimise ning teavitab 
sellest võimalikult kiiresti teisi 
liikmesriike ja komisjoni.
3. Kui lõikes 1 osutatud rikkumist või 
ohtu ei kõrvaldata kolme kuu jooksul 
pärast süsteemi peatamist või võimaluse 
tühistamist, teatab teavitav liikmesriik 
teistele liikmesriikidele ja komisjonile e-
identimissüsteemi kasutusest 
kõrvaldamisest. Komisjon avaldab artikli 
7 lõikes 2 osutatud nimekirja vastavad 
muudatused võimalikult kiiresti Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada menetlust rikkumise või ohtu seadmise korral.

Muudatusettepanek 129
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b
1. Teavitav liikmesriik vastutab kõigi 
otseste kahjude eest, mida põhjustati 
füüsilistele või juriidilistele isikutele tema 
artikli 6 punktides c ja d osutatud 
kohustuste täitmatajätmisega, kui ta ei 
suuda tõendada, et ei toiminud hooletult.
2. E-identimise vahendeid väljastav 
osapool vastutab kõigi otseste kahjude 
eest, mida põhjustati füüsilistele või 
juriidilistele isikutele sellega, et riiklike 
süsteemide identiteedigarantii tasemetele 
vastavalt ei tagatud:
i) artikli 6 punktis c a osutatud 
isikutuvastamisandmete omistamist ja
ii) artikli 6 punktis d osutatud 
autentimisvõimaluse korrektset toimimist,
välja arvatud juhul, kui ta suudab 
tõendada, et ei toiminud hooletult.
3. Lõiked 1 ja 2 ei piira riiklike 
õigusaktidega ette nähtud osapoolte 
vastutust tehingute eest, milles 
kasutatakse teavitatud süsteemi kuuluvaid 
e-identimise vahendeid.

Or. en

Selgitus

Tähtis on selgitada, mille eest e-identimise vahendeid väljastav liikmesriik või osapool 
vastutab. Muudatus tähendab seda, et e-identimise vahendeid väljastav osapool või teavitav 
liikmesriik on vastutav, kui ta ei suuda tõendada, et ei toiminud hooletult. See on kooskõlas 
artikli 9 lähenemisviisiga ning tagab vastutuse küsimuses kooskõla liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 130
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koordineerimine Koordineerimine ja koostalitlus

Or. it

Muudatusettepanek 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koordineerimine Koostalitlus ja kooskõlastamine

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel peaks lõppkokkuvõttes käsitlema süsteemide koostalitlust, liikmesriikide 
vaheline kooskõlastamine on vaid vahend selle saavutamiseks.

Muudatusettepanek 132
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad koostööd, et tagada 
teavitatud süsteemi kuuluvate e-identimise
vahendite koostalitlus ja suurendada nende 
turvalisust.

1. Liikmesriigid teevad koostööd, et tagada 
teavitatud süsteemi kuuluvate e-identimise 
vahendite koostalitlus ja tehnoloogiline 
neutraalsus ning suurendada nende 
turvalisust.

Or. it

Selgitus

Tehnilist koostalitlusvõimet tagavad standardid peavad olema tehnoloogiliselt neutraalsed, 
austades liikmesriikide erinevaid valikuid oma riiklike e-identimise ja e-autentimise 
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süsteemide väljatöötamisel.

Muudatusettepanek 133
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjonile koos Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametiga (ENISA) jääb 
kooskõlastamise ülesanne. Komisjon 
küsib ENISA kui privaatsus- ja 
usaldusküsimuste ning e-identimise 
asjatundja arvamust, et tagada e-
identimise ja e-usaldusteenuste 
süsteemide tehniline koostalitlus.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Juhul kui e-identimise süsteem ei ole 
neutraalsuse ja koostalitluse osas läbinud 
eelnevat tehnoloogilist kontrolli, mis on 
lõikes 1 osutatud koostöömehhanismi 
kohaselt liikmesriikide ülesanne, ei 
kohaldata selle suhtes artiklis 5 osutatud 
vastastikuse tunnustamise eesmärgil 
artikli 7 kohast teavitamist.

Or. it

Muudatusettepanek 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ja komisjon peavad 
esmatähtsaks eeskätt suurima piiriülese 
mõjuga e-teenuste koostalitlust ja selleks:
(a) vahetavad kogemusi teavitatud 
süsteemi kuuluvate e-identimisvahendite 
osas;
(b) vahetavad ja ajakohastavad 
korrapäraselt kogemusi e-
identimisvahendite usaldatavuse ja 
turvalisuse küsimustes;
(c) vahetavad ja ajakohastavad 
korrapäraselt kogemusi e-
identimisvahendite kasutamise 
edendamise küsimustes. 

Or. en

Muudatusettepanek 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte e-identimise vahendite piiriülese 
koostalitluse lihtsustamiseks tehniliste 
miinimumnõuete kehtestamise abil.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastu 
rakendusakte, millega kehtestatakse e-
identimise vahendite piiriülese 
koostalitluse ja turvalisuse normid ja 
tehnilised nõuded.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks liikmesriikidevahelise kooskõlastamise menetluse asemel tegelema pigem 
normide ja tehniliste nõuetega.
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Muudatusettepanek 137
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte e-identimise vahendite piiriülese 
koostalitluse lihtsustamiseks tehniliste 
miinimumnõuete kehtestamise abil.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et lihtsustada e-identimise 
vahendite piiriülest koostalitlust, 
kehtestades juurdepääsuks nõutavate eri 
turvatasemete puhul tehnoloogiliselt 
neutraalseid miinimumnõudeid.

Or. it

Selgitus

Tehnilist koostalitlusvõimet tagavad standardid peavad olema tehnoloogiliselt neutraalsed, 
austades liikmesriikide erinevaid valikuid oma riiklike e-identimise ja e-autentimise 
süsteemide väljatöötamisel.

Muudatusettepanek 138
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte e-identimise vahendite piiriülese 
koostalitluse lihtsustamiseks tehniliste 
miinimumnõuete kehtestamise abil.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte e-identimise vahendite piiriülese 
koostalitluse lihtsustamiseks 
tehnoloogiliselt neutraalsete tehniliste 
miinimumnõuete kehtestamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab 
füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
kohustuste täitmatajätmisest, välja 
arvatud juhul, kui usaldusteenuse osutaja 
suudab tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui usaldusteenuste osutaja otsustab mitte pakkuda kvalifitseeritud usaldusteenuseid, ei peaks 
see kaasa tooma täiendavat vastutust. Hageja saab endiselt nõuda kahju hüvitamist 
tsiviilmenetlusega.

Muudatusettepanek 140
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab 
füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
kohustuste täitmatajätmisest, välja arvatud 
juhul, kui usaldusteenuse osutaja suudab 
tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab 
füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes kahju eest, mis 
tuleneb artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
kohustuste tahtlikust või hooletusest 
tingitud täitmatajätmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab 
füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
kohustuste täitmatajätmisest, välja arvatud 
juhul, kui usaldusteenuse osutaja suudab 
tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab 
siseriiklike seaduste kohaselt mis tahes 
üksusele või füüsilisele või juriidilisele 
isikule põhjustatud kahju eest, mis tuleneb 
artikli 15 lõikes 1 sätestatud kohustuste 
täitmatajätmisest, välja arvatud juhul, kui 
usaldusteenuse osutaja suudab tõestada, et 
ta ei ole tegutsenud ettevaatamatult.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Christian Engström
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab
füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
kohustuste täitmatajätmisest, välja arvatud 
juhul, kui usaldusteenuse osutaja suudab 
tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

1. Usaldusteenuse osutaja on rangelt 
vastutav füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes kahju eest, mis 
tuleneb artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
kohustuste täitmatajätmisest, välja arvatud 
juhul, kui usaldusteenuse osutaja suudab 
tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
vastutab füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb käesolevas määruses, eelkõige 
artiklis 19, sätestatud kohustuste 
mittetäitmisest, välja arvatud juhul, kui 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
suudab tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

2. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
vastutab:

(a) füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb käesolevas määruses, eelkõige 
artiklis 19, sätestatud kohustuste 
mittetäitmisest, välja arvatud juhul, kui 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
suudab tõestada, et ta ei ole toiminud 
hooletult.
(b) Punkt a kehtib vajalike muudatustega 
ka siis, kui kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja vastavalt artikli 11 lõike 1 
punktile b tagas käesoleva määruse 
nõuete täitmise kolmandas riigis asuva 
usaldusteenuse osutaja poolt, välja 
arvatud juhul, kui liidus asuv 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
suudab tõestada, et viimane ei ole 
toiminud hooletult.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku põhjustasid artiklile 11 lisatud muudatused (kolmandates riikides 
asuvate kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate aktsepteerimise tingimused).

Muudatusettepanek 144
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
vastutab füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb käesolevas määruses, eelkõige 
artiklis 19, sätestatud kohustuste 
mittetäitmisest, välja arvatud juhul, kui 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
suudab tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

2. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
vastutab füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes kahju eest, mis 
tuleneb käesolevas määruses, eelkõige 
artiklis 19 sätestatud kohustuste tahtlikust 
või hooletusest tingitud mittetäitmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Christian Engström
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja
vastutab füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb käesolevas määruses, eelkõige 
artiklis 19, sätestatud kohustuste 
mittetäitmisest, välja arvatud juhul, kui 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
suudab tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

2. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja
omab ranget vastutust füüsilisele või 
juriidilisele isikule põhjustatud mis tahes 
kahju eest, mis tuleneb käesolevas 
määruses, eelkõige artiklis 19, sätestatud 
kohustuste mittetäitmisest, välja arvatud 
juhul, kui kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja suudab tõestada, et ta ei ole 
tegutsenud ettevaatamatult.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri



PE508.270v01-00 48/131 AM\933270ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandatest riikidest pärit 
usaldusteenuste osutajad

Kolmandatest riikidest pärit
kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad

Or. en

Muudatusettepanek 147
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandas riigis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse liidu 
territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena juhul, kui 
kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud 
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse liidu ja 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelise kokkuleppe 
alusel kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 218.

1. Kolmandas riigis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse liidu 
territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena juhul, kui:

(a) kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
täidab käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid ja on akrediteeritud mingis 
liikmesriigis kehtestatud vabatahtlikkusel 
põhineva akrediteerimissüsteemi raames; 
või
(b) liidus asutatud kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja, kes täidab 
käesolevas määruses sätestatud nõudeid, 
tagab käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täitmise; või
(c) kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud 
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse liidu ja 
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kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelise kokkuleppe 
alusel kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 218.

Or. en

Selgitus

E-allkirja direktiivi kohaselt võib kolmandast riigist pärit usaldusteenuse osutaja olla 
sertifitseeritud vabatahtlikult või omada juba asutatud teenusteosutaja tagatist. On ebaselge, 
miks kolmandatest riikidest pärist teenuseid võib nüüd tunnustada üksnes pärast 
rahvusvahelise kokkuleppe üle peetavaid keerulisi läbirääkimisi. Tehtud muudatustes 
järgitakse algses direktiivis sisalduva artikli sõnastust.

Muudatusettepanek 148
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandas riigis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse liidu 
territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena juhul, kui 
kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud
sertifikaate tunnustatakse liidu ja 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelise kokkuleppe 
alusel kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 218.

1. Kolmandas riigis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse liidu 
territooriumil asuva kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena juhul, kui 
kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud
usaldusteenused ja kvalifitseeritud
sertifikaadid vastavad liikmesriigis loodud 
järelevalveasutuse arvates käesoleva 
määruse asjakohastele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Jean-Pierre Audy



PE508.270v01-00 50/131 AM\933270ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandas riigis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse liidu 
territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena juhul, kui 
kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud 
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse liidu ja 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelise kokkuleppe 
alusel kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 218.

1. Kolmandas riigis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse liidu 
territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena juhul, kui 
kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud 
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse liidu ja 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelise kokkuleppe 
alusel kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 218 ning kui kolmas riik, kus
teenuseosutajad asuvad, on vastastikkuse 
põhimõtte kohaselt nõus aktsepteerima 
Euroopa Liidu territooriumil asuvate 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
pakutavaid kvalifitseeritud 
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud 
sertifikaate.

Or. fr

Muudatusettepanek 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandas riigis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse liidu 
territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena juhul, kui 

1. Kolmandas riigis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse
õiguslikult võrdväärsena liidu 
territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
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kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud 
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse liidu ja 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelise kokkuleppe 
alusel kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 218.

kvalifitseeritud sertifikaatidega juhul, kui 
kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud 
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse liidu ja 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelise kokkuleppe 
alusel kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 218.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 osas tagatakse selliste 
kokkulepetega, et kolmandate riikide 
usaldusteenuse osutajad või 
rahvusvahelised organisatsioonid 
täidavad liidu territooriumil asuvate 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
pakutavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste ja kvalifitseeritud 
sertifikaatide suhtes kohaldatavaid 
nõudeid, eelkõige seoses isikuandmete 
kaitse, turvalisuse ja järelevalvega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 152
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 osas tagatakse selliste 
kokkulepetega, et kolmandate riikide 
usaldusteenuse osutajad või 

2. Lõike 1 osas tagatakse selliste 
kokkulepetega, et kolmandate riikide 
usaldusteenuse osutajad või 
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rahvusvahelised organisatsioonid täidavad 
liidu territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatide suhtes 
kohaldatavaid nõudeid, eelkõige seoses 
isikuandmete kaitse, turvalisuse ja 
järelevalvega.

rahvusvahelised organisatsioonid täidavad 
liidu territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatide suhtes 
kohaldatavaid nõudeid, eelkõige seoses
direktiivi 95/46/EÜ artiklis 25 sätestatud
isikuandmete kaitsega ning turvalisuse ja 
järelevalvega.

Or. en

Muudatusettepanek 153
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selliste kokkulepetega tagatakse ka, 
et nõudeid kohaldatakse ka liidu 
territooriumil tegutsevatele kolmandatest 
riikidest pärit usaldusteenuse osutajatele, 
täites samas usaldusteenuste vastastikuse 
tunnustamise nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidus asutatud kvalifitseeritud 
usaldusteenuste pakkuja võib tagada 
sertifikaate, mille annavad 
kvalifitseerituna välja kolmandates 
riikides asutatud kontrollitud või 
akrediteeritud usaldusteenuse osutajad.
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Or. en

Muudatusettepanek 155
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Usaldusteenuse osutajad ja 
järelevalveasutused tagavad isikuandmete 
õiglase ja seadusliku töötlemise kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ.

1. Usaldusteenuse osutajad ja 
järelevalveasutused tagavad isikuandmete 
õiglase ja seadusliku töötlemise kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ, järgides andmete 
minimeerimise põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Isikuandmete töötlemist 
usaldusteenuse osutaja poolt või nimel, 
kui see on rangelt vajalik võrgu ja teabe 
turvalisuse heaks, et pidada kinni artiklite 
11, 15, 16 ja 19 nõuetest, loetakse 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 punkti f 
kohaselt õigustatud huviks.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete töötlemine võib olla vajalik rikkumise puhul või selleks, et võtta sobivaid 
vastumeetmeid, ja seda tuleks rakendada siis, kui see on absoluutselt vajalik ja 
andmekaitsedirektiivi kohaselt „õigustatud huvi” ja seetõttu seaduslik.
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Muudatusettepanek 157
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 
lõpptarbijale suunatud tooted tehakse
võimaluse korral puuetega inimestele 
juurdepääsetavaks.

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 
lõpptarbijale suunatud tooted tehakse 
puuetega inimestele juurdepääsetavaks, 
järgides kohaldatavaid riigisiseseid ja 
liidu õigusakte, millega rakendatakse 
ÜRO puuetega inimeste konventsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 
lõpptarbijale suunatud tooted tehakse
võimaluse korral puuetega inimestele 
juurdepääsetavaks.

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 
lõpptarbijale suunatud tooted tehakse liidu 
õigusaktide sätteid järgides puuetega 
inimestele juurdepääsetavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 
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lõpptarbijale suunatud tooted tehakse
võimaluse korral puuetega inimestele 
juurdepääsetavaks.

lõpptarbijale suunatud tooted tehakse 
puuetega inimestele juurdepääsetavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 
lõpptarbijale suunatud tooted tehakse 
võimaluse korral puuetega inimestele 
juurdepääsetavaks.

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 
lõpptarbijale suunatud tooted tehakse
mõistliku võimaluse korral puuetega 
inimestele juurdepääsetavaks.

Or. en

Selgitus

On ebaselge, mida tähendab „võimaluse korral” praktikas: kas see on teoreetiliselt võimalik, 
tehniliselt võimalik või rahaliselt võimalik? Õigusliku ebakindluse oht on siin suur ja vajab 
selgitust.

Muudatusettepanek 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad oma 
territooriumil või, vastastikusel 
kokkuleppel, teises liikmesriigis asuva
asjakohase asutuse määrava liikmesriigi 
vastutusel. Järelevalveasutustele antakse
kõik nende ülesannete täitmiseks vajalikud
järelevalve- ja uurimisvolitused.

1. Liikmesriigid määravad oma 
territooriumil või, vastastikusel 
kokkuleppel, teises liikmesriigis asuva
järelevalveasutuse määrava liikmesriigi 
vastutusel. Määratud järelevalveasutus, 
selle aadress ja vastutavate isikute nimed 
teatatakse komisjonile. 
Järelevalveasutustele antakse nende 
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ülesannete täitmiseks vajalikud piisavad 
ressursid.

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutuste esmased volitused on käesolevas määruses juba sätestatud, aga oluline 
on ka see, et need asutused toimiksid nõuetekohaselt. Sõna„uurimisvolitused” võib osutada 
volitustele, mis on tavaliselt vaid õiguskaitseasutustel ja laiemad, kui käesoleval juhul vaja.

Muudatusettepanek 162
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete täitmise eest:

2. Järelevalveasutus täidab järgmisi 
ülesandeid:

Or. en

Selgitus

Täpsem sõnastus.

Muudatusettepanek 163
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teostada järelevalvet määrava 
liikmesriigi territooriumil asuvate 
usaldusteenuse osutajate üle tagamaks, et
nad täidavad artiklis 15 sätestatud
nõudeid;

(a) tagada, et liikmesriigi territooriumil 
asuvad usaldusteenuse osutajad ja 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
täidaksid käesoleva määruse nõudeid;

Or. en
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Selgitus

Kompaktsem sõnastus, milles on ühendatud kvalifitseeritud ja mittekvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajad.

Muudatusettepanek 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teostada järelevalvet määrava 
liikmesriigi territooriumil asuvate 
usaldusteenuse osutajate üle tagamaks, et 
nad täidavad artiklis 15 sätestatud nõudeid;

(a) teostada järelevalvet määrava 
liikmesriigi territooriumil asuvate 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
üle tagamaks, et nad täidavad artiklis 15 
sätestatud nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teostada järelevalvet määrava 
liikmesriigi territooriumil asuvate 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
ja nende osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste üle tagamaks, et nemad 
ja nende osutatavad kvalifitseeritud 
usaldusteenused vastavad käesolevas 
määruses sätestatud kohaldatavatele 
nõuetele;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud eelmise punktiga. Liigne.
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Muudatusettepanek 166
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tagada, et artikli 19 lõike 2 punktis g 
osutatud ja kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajate poolt salvestatud asjaomane teave 
ja andmed säilitatakse ning hoitakse 
kättesaadavana piisava aja jooksul pärast 
kvalifitseeritud usaldusteenuste osutaja 
tegevuse lõpetamist, et tagada teenuse 
järjepidevus.

(c) tagada, et artikli 19 lõike 2 punktis g 
osutatud ja kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajate poolt salvestatud asjaomane teave 
ja andmed säilitatakse ning hoitakse 
kättesaadavana piisava aja jooksul pärast 
kvalifitseeritud usaldusteenuste osutaja 
tegevuse lõpetamist, arvestades eriti 
teenuste kehtivuse aega, et tagada teenuse 
järjepidevus.

Or. en

Selgitus

Täpsustus piisava säilitamise aja kohta.

Muudatusettepanek 167
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) statistika kvalifitseeritud 
usaldusteenuste turu ja kasutuse kohta, 
sealhulgas teave kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate, nende 
osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste ja kasutatavate toodete 
kohta ning nende klientide üldkirjeldus.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

On ebaselge, miks peaks järelevalveasutus kulutama märkimisväärse osa ressurssidest 
turuteabe kogumise peale.

Muudatusettepanek 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele oma vastavate 
määratud järelevalveasutuste nimed ja 
aadressid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud punktiga 1.

Muudatusettepanek 169
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 2 
osutatud ülesannete suhtes kohaldatavate 
menetluste määratlemist.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vastavalt artiklile 290 võidakse seadusandliku aktiga komisjonile delegeerida õigus võtta 
vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad, mis täiendavad või muudavad 
seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Pakutud delegeerimine ulatuks kaugemale 
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käesoleva määruse mitteoluliste osade täiendamisest või muutmisest.

Muudatusettepanek 170
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 2 
osutatud ülesannete suhtes kohaldatavate 
menetluste määratlemist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 171
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktide abil 
kindlaks määrata lõikes 3 osutatud aruande
asjaolusid, vorminguid ja menetlusi.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib rakendusaktide abil 
kindlaks määrata lõikes 3 osutatud aruande 
vorminguid ja menetlusi. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6



AM\933270ET.doc 61/131 PE508.270v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktide abil 
kindlaks määrata lõikes 3 osutatud aruande
asjaolusid, vorminguid ja menetlusi.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib rakendusaktide abil 
kindlaks määrata lõikes 3 osutatud aruande 
vorminguid ja menetlusi. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

„Asjaolud” on ebaselge ja liigne.

Muudatusettepanek 173
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tegevus saaks toimuda 
järjepidevalt, teevad järelevalveasutused 
koostööd heade tavade vahetamiseks ja 
üksteisele võimalikult kiiresti asjaomase 
teabe ja vastastikuse abi andmiseks.
Vastastikune abi hõlmab eelkõige 
teabenõudeid ja järelevalvemeetmeid, 
näiteks taotlusi turvakontrollide
läbiviimiseks, nagu on osutatud artiklites 
15, 16 ja 17.

1. Selleks et tegevus saaks toimuda 
järjepidevalt, teevad järelevalveasutused 
koostööd heade tavade vahetamiseks ja 
üksteisele võimalikult kiiresti asjaomase 
teabe ja vastastikuse abi andmiseks.
Järelevalveasutused teevad ka koostööd, 
kui selleks esitatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve määruse (765/2008) 
kohaselt taotlus. Vastastikune abi hõlmab 
eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks taotlusi
vastavushindamise aruannete kontrolli
läbiviimiseks, nagu on osutatud artiklites 
15, 16 ja 17.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tegevus saaks toimuda 
järjepidevalt, teevad järelevalveasutused 
koostööd heade tavade vahetamiseks ja 
üksteisele võimalikult kiiresti asjaomase 
teabe ja vastastikuse abi andmiseks.
Vastastikune abi hõlmab eelkõige 
teabenõudeid ja järelevalvemeetmeid, 
näiteks taotlusi turvakontrollide
läbiviimiseks, nagu on osutatud artiklites 
15, 16 ja 17.

1. Järelevalveasutused teevad koostööd 
heade tavade vahetamiseks. Nad annavad 
põhjendatud taotluste korral üksteisele 
abi, et tegevus saaks toimuda järjepidevalt.
Abitaotlused võivad hõlmata eelkõige 
teabenõudeid ja järelevalvemeetmeid, 
näiteks taotlusi vastavuskontrollide
läbiviimiseks, nagu on osutatud artiklites 
15, 16 ja 17.

Or. en

Selgitus

Täpsem sõnastus ja abi täpsustamine, et järelevalveasutused taotleksid abi ainult 
põhjendatud juhtudel.

Muudatusettepanek 175
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutus, kellele abitaotlus on 
adresseeritud, ei või taotluse täitmisest 
keelduda, välja arvatud juhul, kui:

2. Järelevalveasutus võib abitaotluse
täitmisest keelduda, kui:

Or. en

Selgitus

Täpsem sõnastus.

Muudatusettepanek 176
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotluse täitmine oleks vastuolus 
käesoleva määrusega.

(b) taotluse täitmine tähendaks 
järelevalveasutuse käesolevas määruses 
sätestatud ülesannete ja volituste 
ületamist.

Or. en

Selgitus

On ilmselge, et järelevalveasutus ei võtaks meetmeid, millega rikutaks käesolevat määrust. 
Samas võib esineda taotlusi, mille täitmine tähendaks väljumist käesolevas määruses 
sätestatud ülesannete raamest.

Muudatusettepanek 177
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotluse täitmine oleks vastuolus 
käesoleva määrusega.

(b) taotluse täitmine oleks vastuolus 
käesoleva määruse ja kohaldatavate 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui see on asjakohane, võivad 
järelevalveasutused korraldada ühiseid 
uurimisi, millesse on kaasatud teiste 
liikmesriikide järelevalveasutuste 

välja jäetud
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töötajad.
Selle liikmesriigi järelevalveasutus, kus 
uurimine toimub, võib kooskõlas oma 
riigisiseste õigusaktidega anda 
uurimisülesanded üle abistatava 
järelevalveasutuse töötajatele. 
Kõnealuseid volitusi võib kasutada ainult 
vastuvõtva järelevalveasutuse töötajate 
juhendamisel ja juuresolekul. Abistatava 
järelevalveasutuse töötajate suhtes 
kohaldatakse vastuvõtva 
järelevalveasutuse riigisisest õigust. 
Vastuvõttev järelevalveasutus vastutab 
abistatava järelevalveasutuse töötajate 
tegevuse eest.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui see on asjakohane, võivad 
järelevalveasutused korraldada ühiseid 
uurimisi, millesse on kaasatud teiste 
liikmesriikide järelevalveasutuste 
töötajad.

3. Kui see on asjakohane, võivad 
järelevalveasutused korraldada ühist 
järelevalvetegevust.

Or. en

Selgitus

Sõna „uurimine” tundub olevat tihedalt seotud õiguskaitseasutustega. Peale selle osutab 
„ühine tegevus” sellele, et kaasatud on töötajad teiste liikmesriikide asutustest, mistõttu 
„teised liikmesriigid” on liigne.

Muudatusettepanek 180
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle liikmesriigi järelevalveasutus, kus 
uurimine toimub, võib kooskõlas oma 
riigisiseste õigusaktidega anda 
uurimisülesanded üle abistatava 
järelevalveasutuse töötajatele. 
Kõnealuseid volitusi võib kasutada ainult 
vastuvõtva järelevalveasutuse töötajate 
juhendamisel ja juuresolekul. Abistatava 
järelevalveasutuse töötajate suhtes 
kohaldatakse vastuvõtva 
järelevalveasutuse riigisisest õigust. 
Vastuvõttev järelevalveasutus vastutab 
abistatava järelevalveasutuse töötajate 
tegevuse eest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva lõike eesmärk ei ole täiesti selge. Kui liikmesriik lubab volituste üleandmist teiste 
liikmesriikide asutustele, siis ei ole selleks vaja ELi õiguslikku alust. Kui liikmesriigil on 
selline õigus, siis loomulikult on tal ka õigus kehtestada konkreetsed tingimused ja kord. 
Kuna käesolev lõige ei anna lisandväärtust ja lähtuda tuleks subsidiaarsuse põhimõttest, 
tuleks see lõige välja jätta.

Muudatusettepanek 181
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktide abil 
täpsustada käesolevas artiklis sätestatud 
vastastikuse abi vorminguid ja menetlusi. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Käesolev artikkel ei vaja ilmtingimata rakendusakti, sest järelevalveasutuste ülesanded on 
selgelt sätestatud.

Muudatusettepanek 182
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktide abil 
täpsustada käesolevas artiklis sätestatud 
vastastikuse abi vorminguid ja menetlusi. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 183
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu territooriumil asuvad 
usaldusteenuse osutajad võtavad 
asjakohased tehnilised ja korralduslikud 
meetmed, et ohjata nende osutatavate 
usaldusteenuste turvalisusega seotud riske.
Tehnika taset arvesse võttes tagatakse
nende meetmetega riski astmele vastav 
turvalisuse tase. Eelkõige võetakse 
meetmeid turvaintsidentide vältimiseks ja 
nende mõju minimeerimiseks ning 
sidusrühmade teavitamiseks võimalike 
intsidentide kahjulikust mõjust.

1. Liidu territooriumil asuvad 
usaldusteenuse osutajad võtavad 
asjakohased tehnilised ja korralduslikud 
meetmed, et ohjata nende osutatavate 
usaldusteenuste turvalisusega seotud riske.
Tehnoloogia arengut arvesse võttes
järgitakse nendes meetmetes täielikult 
andmekaitseõigusi ja tagatakse riski 
astmele vastav turvalisuse tase. Eelkõige 
võetakse meetmeid turvaintsidentide 
vältimiseks ja nende mõju 
minimeerimiseks ning sidusrühmade 
teavitamiseks võimalike oluliste
intsidentide kahjulikust mõjust.
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Or. en

Selgitus

Tehnoloogia arengule viitamine tundub olevat kohasem ja kirjeldab uute tehnoloogiatega 
kohanemise protsessi paremini. Ka võiks „tehnika taset” mõista vääriti „parima võimaliku 
tehnikana”, millega jäetaks välja kulu kui tegur ja asetataks ebaproportsionaalne koormus 
teenuseosutajatele, mis tõenäoliselt ei ole selle sätte eesmärk. Teavitada tuleks ainult 
olulistest intsidentidest, et vältida ebaproportsionaalset koormust ja teabe üleküllust 
kasutajatele.

Muudatusettepanek 184
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 16 lõike 1 
kohaldamist, võib iga usaldusteenuse 
osutaja esitada järelevalveasutusele 
aruande tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud turvakontrolli kohta, et kinnitada 
asjakohaste turvameetmete võtmist.

Ilma et see piiraks artikli 16 lõike 1 
kohaldamist, esitab iga usaldusteenuse 
osutaja põhjendamatu viivituseta ja mitte 
hiljem kui kuus kuud pärast tegevuse 
alustamist järelevalveasutusele aruande 
tunnustatud sõltumatu asutuse teostatud
vastavuskontrolli kohta, et kinnitada 
asjakohaste turvameetmete võtmist.

Or. en

Selgitus

Usaldusteenuste usaldusväärsuse ja ohutusnõuete tagamiseks tuleks alati läbi viia kohustuslik 
vastavuskontroll.

Muudatusettepanek 185
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Usaldusteenuse osutajad peavad 
põhjendamatu viivituseta teavitama 

1. Usaldusteenuse osutajad peavad 
põhjendamatu viivituseta pärast seda, kui 
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pädevat järelevalveasutust, infoturbe eest 
vastutavat pädevat riiklikku asutust ja 
muid asjaomaseid kolmandaid isikuid, 
nagu andmekaitseasutused, igast
turvarikkumisest või tervikluse kaost, 
millel on märkimisväärne mõju osutatavale 
usaldusteenusele ja selles sisalduvatele 
isikuandmetele, tehes seda võimaluse 
korral 24 tunni jooksul pärast sellest
teadasaamist.

nad on teada saanud turvarikkumisest või 
tervikluse kaost, millel on märkimisväärne 
mõju osutatavale usaldusteenusele,
teavitama sellest pädevat 
järelevalveasutust, infoturbe eest 
vastutavat pädevat riiklikku asutust ja 
vajaduse korral muid asjaomaseid 
kolmandaid isikuid, nagu 
andmekaitseasutused.

Or. en

Selgitus

Võib esineda juhtumeid, mille puhul ei ole vaja teavitada kõiki nimetatud asutusi. Täpne 
tähtaeg ei tundu olevat asjakohane ja seda puudub ka komisjoni ettepanekus direktiivi kohta, 
mis käsitleb meetmeid, millega tagatakse võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu 
Euroopa Liidus. Üleliigsed on ka viited isikuandmetele, sest nendega seotud rikkumistest 
teatamine on reguleeritud kavandatavas isikuandmete kaitse üldmääruses. Kõrvalekaldumine 
ja kattuvad eeskirjad võivad tekitada teenuseosutajate kohustuste suhtes segadust ja 
õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 186
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane ja eelkõige juhul, 
kui turvarikkumine või tervikluse kadu 
hõlmab kahte või enamat liikmesriiki, 
teavitab asjaomane järelevalveasutus teiste
liikmesriikide järelevalveasutusi ning 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametit
(ENISA).

Kui see on asjakohane ja eelkõige juhul, 
kui turvarikkumine või tervikluse kadu 
hõlmab kahte või enamat liikmesriiki, 
teavitab asjaomane järelevalveasutus
nende liikmesriikide järelevalveasutusi 
ning Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametit
(ENISA).

Or. en

Muudatusettepanek 187
Phil Prendergast
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomane järelevalveasutus leiab, et 
avalik huvi nõuab rikkumise 
avalikustamist, võib ta teavitada ka üldsust 
või nõuda üldsuse teavitamist asjaomaselt 
usaldusteenuse osutajalt.

Kui asjaomane järelevalveasutus leiab, et 
avalik huvi nõuab rikkumise 
avalikustamist, teavitab ta ka üldsust või
nõuab üldsuse teavitamist asjaomaselt 
usaldusteenuse osutajalt.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaomane järelevalveasutus leiab, et 
avalik huvi nõuab rikkumise 
avalikustamist, võib ta teavitada ka üldsust 
või nõuda üldsuse teavitamist asjaomaselt 
usaldusteenuse osutajalt.

Kui asjaomane järelevalveasutus leiab, et
avalik huvi nõuab rikkumise 
avalikustamist, võib ta, konsulteerides 
usaldusteenuse osutajaga, teavitada ka 
üldsust või nõuda üldsuse teavitamist 
asjaomaselt usaldusteenuse osutajalt.

Or. en

Selgitus

Kuigi avalikustamise kohta peaks lõpliku otsuse tegema riiklik asutus, tuleks konsulteerida ka 
teenuseosutajaga. Teenuseosutaja oskab võib-olla paremini hinnata rikkumise mõju 
kasutajatele ja juhtumi uurimise / õiguskaitsevahendite tagajärgi.

Muudatusettepanek 189
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõigete 1 ja 2 rakendamiseks on 
pädeval järelevalveasutusel õigus anda 
usaldusteenuse osutajatele siduvaid 
suuniseid.

4. Lõigetega 1 ja 2 kooskõla tagamiseks
on pädeval järelevalveasutusel õigus anda 
usaldusteenuse osutajatele siduvaid 
suuniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 1 
osutatud meetmete edasist täpsustamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud järgneva lõikega.

Muudatusettepanek 191
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigete 1 ja 3 
kohaldamisega seotud asjaolud,
vormingud ja menetlused, sealhulgas 
tähtajad. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõikes 1 osutatud 
meetmete edasise täpsustamise ning
lõigete 1 ja 3 kohaldamisega seotud 
vormingud ja menetlused, sealhulgas 
tähtajad. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Need meetmed tuleks võtta vastu rakendusaktide kujul.

Muudatusettepanek 192
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Tunnustatud sõltumatu asutus 
kontrollib kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajaid kord aastas tagamaks, et 
kõnealused teenuseosutajad ja nende 
osutatavad kvalifitseeritud usaldusteenused 
vastavad käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele, ning esitavad turvakontrolli 
aruande järelevalveasutusele.

(1) Tunnustatud sõltumatu asutus 
kontrollib kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajaid kord aastas tagamaks, et 
kõnealused teenuseosutajad ja nende 
osutatavad kvalifitseeritud usaldusteenused 
vastavad käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele, ning esitavad turvakontrolli 
aruande järelevalveasutusele. Selleks et 
pidevalt tagada kontrolli sõltumatus, ei 
või sama asutus kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajat kontrollida 
rohkem kui kahe järjestikuse aasta 
jooksul. 

Or. de

Muudatusettepanek 193
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnustatud sõltumatu asutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid 
kord aastas tagamaks, et kõnealused 
teenuseosutajad ja nende osutatavad 

1. Tunnustatud sõltumatu asutus, kelle 
pädevus kontrolli teostamiseks on 
tõendatud, kontrollib kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajaid kord aastas 
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kvalifitseeritud usaldusteenused vastavad 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
ning esitavad turvakontrolli aruande 
järelevalveasutusele.

tagamaks, et kõnealused teenuseosutajad ja 
nende osutatavad kvalifitseeritud 
usaldusteenused vastavad käesolevas 
määruses sätestatud nõuetele, ning
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad
avalikustavad selle turvakontrolli aruande
ja esitavad selle järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnustatud sõltumatu asutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid
kord aastas tagamaks, et kõnealused 
teenuseosutajad ja nende osutatavad 
kvalifitseeritud usaldusteenused vastavad 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
ning esitavad turvakontrolli aruande 
järelevalveasutusele.

1. Tunnustatud sõltumatu asutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid
iga kahe aasta järel ja iga olulise 
tehnoloogilise ja organisatsioonilise 
muudatuse järel tagamaks, et kõnealused 
teenuseosutajad ja nende osutatavad 
kvalifitseeritud usaldusteenused vastavad 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
ning kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajad esitavad vastavuskontrolli
aruande järelevalveasutusele.

Or. en

Selgitus

Aruanne ei peaks piirduma turvanõuetega, vaid hõlmama kõiki kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajatele käesolevas määruses sätestatud nõudeid. Aruande tegemine iga 
kahe aasta järel oleks piisav ja proportsionaalne meede, võttes arvesse sellega seonduvat 
haldus- ja finantskoormust. Aruanne tuleks siiski teha iga olulise muutuse puhul tagamaks, et 
muutus ei mõjuta vastavuse tagamist.

Muudatusettepanek 195
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
võib järelevalveasutus kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajaid igal ajal kas oma 
algatusel või komisjoni taotluse alusel 
kontrollida tagamaks, et kõnealused 
teenuseosutajad ja nende osutatavad 
kvalifitseeritud usaldusteenused vastavad 
jätkuvalt käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele. Kui isikuandmete kaitse 
eeskirju on ilmselt rikutud, teavitab 
järelevalveasutus oma kontrollide 
tulemustest andmekaitseasutusi.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
võib järelevalveasutus oluliste kahtluste 
korral kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajaid igal ajal kas oma algatusel või
mingi muu liikmesriigi järelevalveasutuse
taotluse alusel kontrollida tagamaks, et 
kõnealused teenuseosutajad ja nende 
osutatavad kvalifitseeritud usaldusteenused 
vastavad jätkuvalt käesolevas määruses 
sätestatud tingimustele. Kui isikuandmete 
kaitse eeskirju on ilmselt rikutud, teavitab 
järelevalveasutus oma kontrollide 
tulemustest andmekaitseasutusi.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et selliseid kontrolle ei saa teostada suvaliselt, vaid need peavad põhinema 
mittevastavusele osutavatel põhjendatud kahtlustel. Viide „komisjoni taotluse alusel” on välja 
jäetud, sest järelevalveasutused oskavad paremini hinnata, kas selline kontroll on vajalik.

Muudatusettepanek 196
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutusel on õigus anda 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatele 
siduvaid suuniseid, et nad heastaksid kõik 
turvakontrolli aruandes osutatud nõuete 
täitmatajätmised.

3. Järelevalveasutusel on õigus anda 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatele 
siduvaid suuniseid, et nad heastaksid kõik 
turvakontrolli aruandes osutatud nõuete 
täitmatajätmised. Nimetatud suunised 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 197
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutusel on õigus anda 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatele 
siduvaid suuniseid, et nad heastaksid kõik
turvakontrolli aruandes osutatud nõuete 
täitmatajätmised.

3. Järelevalveasutusel on õigus anda
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatele 
siduvaid suuniseid, et nad heastaksid kõik
käesolevas määruses osutatud nõuete 
täitmatajätmised.

Or. en

Selgitus

Algne sõnastus tähendaks, et järelevalveasutusel on õigus anda siduvaid suuniseid üksnes 
turvakontrolli põhjal. On ebaselge, miks selline õigus peaks olema piiratud nimetatud 
teabeallikaga.

Muudatusettepanek 198
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja ei heasta lõikes 3 osutatu kohaselt 
kõnealust nõuete täitmatajätmist 
järelevalveasutuse seatud ajavahemiku 
jooksul, kaotab ta oma kvalifitseeritud 
staatuse ja järelevalveasutus teatab talle
tema staatuse vastavast muutmisest artiklis 
18 osutatud usaldusnimekirjades.

4. Kui kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja ei heasta lõikes 3 osutatu kohaselt 
kõnealust nõuete täitmatajätmist 
järelevalveasutuse seatud ajavahemiku 
jooksul, mis ei tohi olla pikem kui kolm 
kuud, on järelevalveasutus kohustatud 
tühistama usaldusteenuse osutaja
kvalifitseeritud staatuse ja selle viivitamata 
artikli 18 kohaselt usaldusnimekirjades 
dokumenteerima ning teatama 
usaldusteenuse osutajale tema staatuse 
vastavast muutmisest usaldusnimekirjades.

Or. de
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Muudatusettepanek 199
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigete 1, 2 ja 4 
kohaldamisega seotud asjaolud,
menetlused ja vormingud. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigete 1, 2 ja 4 
kohaldamisega seotud menetlused ja 
vormingud. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Usaldusteenuse osutajate järelevalve

Selleks et lihtsustada järelevalveasutuse 
teostatavat järelevalvet, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõike 2 punktis a, 
teavitavad usaldusteenuse osutajad 
järelevalveasutust oma kavatsusest asuda 
pakkuma usaldusteenust ja teavitavad 
asutust nende võetud tehnilistest ja 
korralduslikest meetmetest nende poolt 
pakutavate usaldusteenuste turvariskide 
haldamiseks vastavalt artikli 15 lõikele 1.

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja korrigeerib oma muudatusettepanekut 35, milles kasutati ekslikult sõna 
„kvalifitseeritud”. Muudatusettepaneku 35 selgitus: Arvamuse koostaja soovib lisada 
käesoleva uue artikli, et lihtsustada järelevalveasutuse teostatavat järelevalvet 
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usaldusteenuste osutajate (sealhulgas kvalifitseerimata usaldusteenuse osutajate) üle ning 
tagada kvalifitseerimata usaldusteenuste puhul minimaalne õigusjõu tase.

Muudatusettepanek 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad
teavitavad järelevalveasutust oma 
kavatsusest alustada kvalifitseeritud
usaldusteenuse osutamist ja esitavad 
järelevalveasutusele artikli 16 lõikes 1 
sätestatud, tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud turvakontrolli aruande.
Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
võivad alustada kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutamist pärast seda, kui 
nad on esitanud teate ja turvakontrolli 
aruande järelevalveasutusele.

1. Kui usaldusteenuse osutajad kavatsevad
alustada kvalifitseeritud usaldusteenuste
osutamist, esitavad nad
järelevalveasutusele koos sellekohase 
teatega vastavuskontrolli aruande, mille 
on koostanud artikli 16 lõikes 1 sätestatud
vastavuskontrolli asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
teavitavad järelevalveasutust oma 
kavatsusest alustada kvalifitseeritud
usaldusteenuse osutamist ja esitavad 
järelevalveasutusele artikli 16 lõikes 1 
sätestatud, tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud turvakontrolli aruande.
Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
võivad alustada kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutamist pärast seda, kui 

1. Usaldusteenuse osutajad teavitavad 
järelevalveasutust oma kavatsusest osutada
kvalifitseeritud usaldusteenust ja esitavad 
järelevalveasutusele artikli 16 lõikes 1 
sätestatud, tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud turvakontrolli aruande.
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nad on esitanud teate ja turvakontrolli 
aruande järelevalveasutusele.

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise tingimuseks peaks olema positiivse tulemusega 
kontroll.

Muudatusettepanek 203
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
teavitavad järelevalveasutust oma 
kavatsusest alustada kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutamist ja esitavad 
järelevalveasutusele artikli 16 lõikes 1 
sätestatud, tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud turvakontrolli aruande.
Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
võivad alustada kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutamist pärast seda, kui 
nad on esitanud teate ja turvakontrolli 
aruande järelevalveasutusele.

1. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
teavitavad järelevalveasutust oma 
kavatsusest alustada kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutamist ja esitavad 
järelevalveasutusele artikli 16 lõikes 1 
sätestatud, tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud turvakontrolli aruande.
Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
võivad alustada kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutamist pärast seda, kui 
nad on esitanud teate ja turvakontrolli 
aruande järelevalveasutusele ning
järelevalveasutus on kinnitanud, et 
teenuseosutamine on kooskõlas käesoleva 
artikli lõike 3 sätetega.

Or. de

Muudatusettepanek 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomased dokumendid on lõike 1 
kohaselt järelevalveasutusele esitatud, 
kantakse kvalifitseeritud teenuseosutajad 
artiklis 18 osutatud 
usaldusnimekirjadesse, mis näitab, et 
teade on esitatud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 205
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomased dokumendid on lõike 1 
kohaselt järelevalveasutusele esitatud,
kantakse kvalifitseeritud teenuseosutajad 
artiklis 18 osutatud 
usaldusnimekirjadesse, mis näitab, et 
teade on esitatud.

2. Kui asjaomased dokumendid on lõike 1 
kohaselt esitatud, kontrollib 
järelevalveasutus usaldusteenuse osutaja 
ja osutatavate usaldusteenuste vastavust 
käesoleva määruse nõuetele. Kui kontroll 
tõendab vastavust, annab 
järelevalveasutus kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja staatuse ja 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
võib alustada kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutamist.

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise tingimuseks peaks olema positiivse tulemusega 
kontroll.

Muudatusettepanek 206
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja 
tema osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste vastavust käesoleva 
määruse nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud lõigetega 1 ja 2.

Muudatusettepanek 207
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja 
tema osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste vastavust käesoleva 
määruse nõuetele.

Järelevalveasutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja 
tema osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste vastavust käesoleva 
määruse nõuetele. Kontrolli tulemused 
tuleb usaldusteenuse osutajale teatada 
ühe kuu jooksul pärast teate ja 
usaldusteenuse osutaja kontrolliaruande 
saamist. 

Or. de

Muudatusettepanek 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalveasutus kontrollib Järelevalveasutus kontrollib usaldusteenuse 
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kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja 
tema osutatavate kvalifitseeritud
usaldusteenuste vastavust käesoleva 
määruse nõuetele.

osutaja ja tema osutatavate usaldusteenuste 
vastavust käesoleva määruse nõuetele. Kui 
need on vastavad, annab 
järelevalveasutus usaldusteenuse 
osutajale kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja staatuse ja kannab selle artiklis 18 
osutatud usaldusnimekirja hiljemalt üks 
kuu pärast lõike 1 kohast teavitamist. 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada, et enne seda, kui teenuseosutaja saab hakata kvalifitseeritud usaldusteenuseid 
osutama, oleks teostatud kõik vajalikud kontrollid.

Muudatusettepanek 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast kontrolli positiivse tulemuse 
saamist näitab järelevalveasutus 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja 
tema osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste kvalifitseeritud staatust 
usaldusnimekirjades hiljemalt üks kuu 
pärast teate esitamist vastavalt lõikele 1.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 210
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast kontrolli positiivse tulemuse saamist 
näitab järelevalveasutus kvalifitseeritud 

Pärast kontrolli positiivse tulemuse saamist 
näitab järelevalveasutus kvalifitseeritud 
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usaldusteenuse osutaja ja tema osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
kvalifitseeritud staatust 
usaldusnimekirjades hiljemalt üks kuu 
pärast teate esitamist vastavalt lõikele 1.

usaldusteenuse osutaja ja tema osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
kvalifitseeritud staatust 
usaldusnimekirjades, tehes seda ilma 
põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt kahe 
nädala jooksul.

Or. en

Selgitus

Kuna kontrolliprotsess võib kesta kuni kolm kuud, peaks avaldamise tähtaeg olema suhteliselt 
lühike.

Muudatusettepanek 211
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kontrolli ei ole ühe kuu jooksul lõpule 
viidud, teavitab järelevalveasutus 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajat 
viivituse põhjustest ja ajavahemikust, mille 
vältel kontroll lõpule viiakse.

Kui kontrolli ei ole ühe kuu jooksul lõpule 
viidud, teavitab järelevalveasutus 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajat 
viivituse põhjustest ja ajavahemikust, mille 
vältel kontroll lõpule viiakse. Ajavahemiku 
kogupikkus ei tohi ületada 3 kuud.

Or. en

Selgitus

Kuna kontroll on teenuste osutamise alustamise tingimuseks, peaks järelevalveasutusele 
olema kehtestatud tähtaeg.

Muudatusettepanek 212
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kvalifitseeritud usaldusteenuse 
kohta on esitatud lõike 1 kohane teade, ei 
saa asjaomane avaliku sektori asutus 
teenusest haldusmenetluse või 
formaalsuse täitmiseks keelduda 
põhjendusega, et seda ei ole kantud lõikes 
3 osutatud nimekirjadesse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise tingimusena sätestatakse eelnev kontroll.

Muudatusettepanek 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kvalifitseeritud usaldusteenuse
kohta on esitatud lõike 1 kohane teade, ei 
saa asjaomane avaliku sektori asutus 
teenusest haldusmenetluse või 
formaalsuse täitmiseks keelduda 
põhjendusega, et seda ei ole kantud lõikes 
3 osutatud nimekirjadesse.

4. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
võivad alustada kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutamist pärast seda, kui
lõikes 3 osutatud staatus on kantud 
usaldusnimekirjadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 5. Komisjon võib rakendusaktidega 
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kindlaks määrata lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamisega seotud asjaolud,
vormingud ja menetlused. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

kindlaks määrata lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamisega seotud vormingud ja 
menetlused. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega

Or. en

Muudatusettepanek 215
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab, haldab ja 
avaldab usaldusnimekirjad, mis sisaldavad 
teavet tema vastutusalasse kuuluvate 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate ja 
nende osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste kohta.

1. Iga liikmesriik koostab, haldab ja 
avaldab usaldusnimekirjad, mis sisaldavad 
teavet tema vastutusalasse kuuluvate 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate ja 
nende osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste kohta.
Usaldusnimekirjades tuleb anda 
kronoloogiline ülevaade kvalifitseeritud 
usaldusteenuste kvalifitseeritud staatuse 
muutmisest viimase viie aasta jooksul. 

Or. de

Muudatusettepanek 216
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid koostavad, haldavad ja 
avaldavad elektrooniliselt allkirjastatud või 
e-templiga varustatud, lõikes 1 sätestatud 
usaldusnimekirjad turvalisel viisil ja 
automaatseks töötlemiseks sobivas 
vormingus.

2. Liikmesriigid koostavad, haldavad ja 
avaldavad elektrooniliselt allkirjastatud või 
e-templiga varustatud, lõikes 1 sätestatud 
usaldusnimekirjad turvalisel viisil ja nii 
nimekirja enda kui ka üksikute 
sertifikaatide automaatseks töötlemiseks 
sobivas vormingus.
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Or. en

Selgitus

Täpsustus on lisatud tagamaks, et rakendused oleksid võimelised sertifikaate töötlema, mis on 
vajalik nende valideerimiseks.

Muudatusettepanek 217
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 1 
osutatud teabe määratlemist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakt ei näi olevat vajalik ja seepärast on teave lisatud lõike 6 rakendusakti.

Muudatusettepanek 218
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigete 1–4 
kohaldamisega seotud usaldusnimekirjade 
tehnilised kirjeldused ja vormingud.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

6. Komisjon võib rakendusaktidega
täpsustada lõikes osutatud teabe ja
kindlaks määrata lõigete 1–4 
kohaldamisega seotud usaldusnimekirjade 
tehnilised kirjeldused ja vormingud.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvalifitseeritud sertifikaati väljastades 
kontrollib kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja asjakohaste vahenditega ja riiklike 
õigusaktide kohaselt selle füüsilise või 
juriidilise isiku identiteeti, kellele 
kvalifitseeritud sertifikaat väljastatakse, ja 
vajaduse korral tema eritunnuseid.

Kvalifitseeritud sertifikaati väljastades 
kontrollib kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja asjakohaste vahenditega ning
riiklike ja liidu õigusaktide kohaselt selle 
füüsilise või juriidilise isiku identiteeti, 
kellele kvalifitseeritud sertifikaat 
väljastatakse, ja vajaduse korral tema 
eritunnuseid.

Or. en

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepanek 220
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kannavad vastutust võimalike kahjude 
eest, hallates piisavat hulka rahalisi 
vahendeid või omades asjakohast 
vastutuskindlustust;

(b) võtavad vajalikud ettevaatusabinõud 
seoses oma käesoleva määruse kohase 
vastutusega võimalike kahjude eest, 
hallates selleks eelkõige piisavat hulka 
rahalisi vahendeid või sõlmides asjakohase 
vastutuskindlustuse;

Or. en

Selgitus

Algse sõnastuse järgi jääb mulje, et teenuseosutajale asetatakse vastutus, kuigi kohustuslikuks 
tuleks teha ainult ettevaatusabinõud. 
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Muudatusettepanek 221
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teavitavad enne lepingu sõlmimist kõiki 
kvalifitseeritud usaldusteenust kasutada 
soovivaid isikuid kõnealuse teenuse 
kasutamise täpsetest tingimustest;

(c) teavitavad enne lepingu sõlmimist kõiki 
kvalifitseeritud usaldusteenust kasutada 
soovivaid isikuid kõnealuse teenuse 
kasutamise täpsetest tingimustest, kaasa 
arvatud selle kasutamise piirangutest;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kasutavad usaldusväärseid süsteeme ja 
tooteid, mis on kaitstud muutmise eest, ja 
tagavad nende toetatavate toimingute 
tehnilise turvalisuse ja usaldusväärsuse;

(d) kasutavad süsteeme ja tooteid, mis on 
kaitstud volitusteta muutmise eest, ja 
tagavad nende toetatavate toimingute 
tehnilise turvalisuse ja usaldusväärsuse;

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne võib viidata kõrgemale standardile, süsteem peab aga vastama käesoleva 
lõike nõuetele. On ebaselge, kas „usaldusväärne” on eraldi lisanõue. Täpsustuseks on lisatud 
volitustega muutmine.

Muudatusettepanek 223
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e – sissejuhatav osa



AM\933270ET.doc 87/131 PE508.270v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kasutavad neile esitatud andmete 
säilitamiseks ehtsuse tõendamist 
võimaldavas vormingus usaldusväärseid
süsteeme nii, et:

(e) kasutavad neile esitatud andmete 
säilitamiseks ehtsuse tõendamist 
võimaldavas vormingus süsteeme nii, et:

Or. en

Selgitus

Usaldusväärne võib viidata kõrgemale standardile, süsteem peab aga vastama käesoleva 
lõike nõuetele. On ebaselge, kas „usaldusväärne” on eraldi lisanõue.

Muudatusettepanek 224
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– need on otsingutes üldkättesaadavad 
üksnes siis, kui isik, kellele andmed on
väljastatud, on andnud selleks nõusoleku,

– need on otsingutes üldkättesaadavad 
üksnes siis, kui isik, kellega andmed on
seotud, on andnud selleks nõusoleku,

Or. en

Muudatusettepanek 225
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt e – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– need on otsingutes üldkättesaadavad 
üksnes siis, kui isik, kellele andmed on 
väljastatud, on andnud selleks nõusoleku,

– need on otsingutes üldkättesaadavad 
üksnes siis, kui riiklikud või liidu 
õigusaktid seda lubavad või kui isik, 
kellele andmed on väljastatud, on andnud 
selleks nõusoleku,

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on täpsustada, et olemasolevad riiklikud või liidu õigusaktid võivad avaldamist 
nõuda või lubada.

Muudatusettepanek 226
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) salvestavad sobivaks tähtajaks kogu 
asjakohase teabe kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja väljastatud ja 
saadud andmete kohta, eelkõige 
tõendamiseks kohtumenetlustes. Sellised 
andmed võib salvestada elektrooniliselt;

(g) salvestavad sobivaks tähtajaks –
olenemata sellest, kas kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja on lõpetanud 
kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise 
– kogu asjakohase teabe kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja väljastatud ja 
saadud andmete kohta, eelkõige 
tõendamiseks kohtumenetlustes. Sellised 
andmed võib salvestada elektrooniliselt;

Or. en

Selgitus

On tähtis, et asjakohane teave oleks kättesaadav ka siis, kui teenuse osutaja on tegevuse 
lõpetanud.

Muudatusettepanek 227
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud sertifikaate väljastavad 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
registreerivad sertifikaadi tühistamise oma 
sertifikaatide andmebaasis 10 minuti 
jooksul pärast kõnealust tühistamist.

3. Kvalifitseeritud sertifikaate väljastavad 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
registreerivad sertifikaadi tühistamise oma 
sertifikaatide andmebaasis samal tööpäeval 
kui tühistamine on jõustunud ning kui 
tühistamine on jõustunud 
nädalavahetusel või riiklikul pühal, siis 
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järgmisel tööpäeval.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud sertifikaate väljastavad 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
registreerivad sertifikaadi tühistamise oma 
sertifikaatide andmebaasis 10 minuti 
jooksul pärast kõnealust tühistamist.

3. Kvalifitseeritud sertifikaate väljastavad 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
registreerivad sertifikaadi tühistamise oma 
sertifikaatide andmebaasis põhjendamatu 
viivituseta.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seoses lõikega 3 annavad 
kvalifitseeritud sertifikaate väljastavad 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
asjaomastele osalistele teavet nende 
väljastatud kvalifitseeritud sertifikaatide 
kehtivuse või tühistamise kohta. Kõnealune 
teave tehakse igal ajal vähemalt iga 
sertifikaadi kohta kättesaadavaks
automaatsel viisil, mis on usaldusväärne, 
tasuta ja tõhus.

4. Seoses lõikega 3 annavad 
kvalifitseeritud sertifikaate väljastavad 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
asjaomastele osalistele teavet nende 
väljastatud kvalifitseeritud sertifikaatide 
kehtivuse või tühistamise kohta. Kõnealune 
teave tehakse igal ajal vähemalt iga 
sertifikaadi kohta kättesaadavaks
automaatselt.

Or. en

Selgitus

On ebaselge, mida tähendavad „tõhus” ja „usaldusväärne”. Asjaolu, et teave on igal ajal 
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kättesaadav, viitab ise usaldusväärsusele. Lisaks sellele ei saa erasektori lahendused 
erinevalt avaliku sektori teenustest alati tasuta olla. Selliseid teenuseid kasutavad osapooled 
peaksid saama oma ärimudeli vabalt valida.

Muudatusettepanek 230
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada usaldusväärsete süsteemide ja 
toodete standardite viitenumbrid. Kui 
usaldusväärsed süsteemid ja tooted 
vastavad kõnealustele standarditele, 
loetakse artiklis 19 sätestatud nõuded 
täidetuks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada usaldusväärsete süsteemide ja 
toodete standardite viitenumbrid. Komisjon 
tagab, et käesoleva määruse kohaste 
standardite kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
kujul. Kui usaldusväärsed süsteemid ja 
tooted vastavad kõnealustele standarditele, 
loetakse artiklis 19 sätestatud nõuded 
täidetuks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 231
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada usaldusväärsete süsteemide ja 
toodete standardite viitenumbrid. Kui 
usaldusväärsed süsteemid ja tooted 

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada selliste süsteemide ja toodete 
standardite viitenumbrid, mille puhul
loetakse artiklis 19 sätestatud nõuded 
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vastavad kõnealustele standarditele, 
loetakse artiklis 19 sätestatud nõuded 
täidetuks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

täidetuks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Eesmärk peaks olema välja arendada standardid, mis näitavad käesoleva määruse nõuete 
täitmist. On ebaselge, kas „usaldusväärne” on eraldi lisanõue. Puudub õiguslik erinevus 
nõudele X vastava süsteemi ja nõudele X vastava usaldusväärse süsteemi vahel. 
Usaldusväärsete süsteemide standardid võivad jätta hoopis eksitava mulje, et samadele 
nõuetele, kuid mitte standardile vastavad teised süsteemid ei ole usaldusväärsed.

Muudatusettepanek 232
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-allkirja ei tunnistata õiguslikult 
kehtetuks ega kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et 
see on elektroonilisel kujul.

1. E-allkirjaga kinnitatud dokumenti ei 
tunnistata kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et 
see on elektroonilisel kujul.

Or. de

Muudatusettepanek 233
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-allkirja ei tunnistata õiguslikult 
kehtetuks ega kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et
see on elektroonilisel kujul.

1. E-allkirjal on õiguslik toime ja seda 
võib kasutada kohtumenetluses 
tõenduskõlblikuna. Arvesse võetakse seda, 
et kvalifitseeritud e-allkirjal on teistest e-
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allkirja tüüpidest kõrgem turvatase.

Or. en

Selgitus

Arvestades probleeme raportööri muudatusettepaneku 43 prantsuskeelse versiooni inglise 
keelde tõlkimisel, otsustas raportöör esitada uue ingliskeelse muudatusettepaneku, et see 
lõige ümber sõnastada.

Muudatusettepanek 234
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-allkirjal on käsitsi
kirjutatud allkirjaga samaväärne õiguslik 
toime.

2. Kvalifitseeritud e-allkirjaga kinnitatud 
e-dokument on samaväärne käsitsi
allkirjastatud dokumendiga, kui riiklikes 
või ELi õigusaktides ei ole sätestatud 
teisiti. See ei mõjuta võimalust välistada e-
dokumentide kasutamine lepinguga.

Or. de

Muudatusettepanek 235
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-allkirjal on käsitsi 
kirjutatud allkirjaga samaväärne õiguslik 
toime.

2. Kvalifitseeritud e-allkiri vastab 
elektrooniliste andmete puhul allkirjale 
esitatavatele õiguslikele nõuetele 
samamoodi, nagu käsitsi kirjutatud allkiri 
vastab nendele nõuetele paberkandjal 
olevate andmete puhul;

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 1999/93/EÜ sõnastus tundub paremini arvesse võtvat erinevaid riiklikke vorme ja 
menetluslikke nõudeid.

Muudatusettepanek 236
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-allkirjal on käsitsi 
kirjutatud allkirjaga samaväärne õiguslik 
toime.

2. Kvalifitseeritud e-allkirjal, millega on
seotud kvalifitseeritud e-ajatempel, on
käsitsi kirjutatud allkirjaga samaväärne 
õiguslik toime.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-allkirjal on käsitsi 
kirjutatud allkirjaga samaväärne õiguslik 
toime.

2. E-allkirjal on käsitsi kirjutatud allkirjaga 
samaväärne õiguslik toime.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kehtiv kvalifitseeritud e-allkiri on 
prima facie (esimesel muljel põhinev) 
tõend selle kohta, et allkirjaga kinnitatud 
e-dokument on ehtne ja terviklik.

Or. de

Selgitus

Mõiste „kehtiv” toetub määruse ettepaneku artikli 25 lõikele 1. Allkirjal on eriline 
tõendusjõud üksnes juhul, kui see on valideeritud.

Muudatusettepanek 239
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-allkirju tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eelmise lõike valguses tundub käesoleva lõike õiguslik toime ebaselge.

Muudatusettepanek 240
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-allkirju tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

3. Kvalifitseeritud e-allkirju tunnustavad 
ja aktsepteerivad avaliku sektori asutused
kõikides liikmesriikides.
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Or. de

Muudatusettepanek 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-allkirju tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides liikmesriikides.

3. Kvalifitseeritud e-allkirju tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides liikmesriikides
ja liidu institutsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-allkirjast 
madalama turvagarantii tasemega e-
allkirja, eriti siis, kui seda nõuab
liikmesriik avaliku sektori asutuse 
osutatava internetipõhise teenuse 
kasutamiseks sellise teenusega seotud 
riskide asjakohase hindamise alusel, 
tunnustatakse ja aktsepteeritakse kõiki e-
allkirju, millel on vähemalt sama 
turvagarantii tase.

4. Kui aktsepteeritakse kvalifitseeritud e-
allkirjast madalama turvagarantii tasemega 
e-allkirja, eriti siis, kui seda aktsepteerib
liikmesriik või liidu institutsioon avaliku 
sektori asutuse osutatava internetipõhise 
teenuse kasutamiseks sellise teenusega 
seotud riskide asjakohase hindamise alusel, 
tunnustatakse ja aktsepteeritakse samal 
ajal ka kvalifitseeritud e-allkirju.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-allkirjast 
madalama turvagarantii tasemega e-
allkirja, eriti siis, kui seda nõuab 
liikmesriik avaliku sektori asutuse 
osutatava internetipõhise teenuse 
kasutamiseks sellise teenusega seotud 
riskide asjakohase hindamise alusel, 
tunnustatakse ja aktsepteeritakse kõiki e-
allkirju, millel on vähemalt sama 
turvagarantii tase.

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-allkirjast 
madalama turvagarantii tasemega e-allkirja
ning kui seda nõuab liikmesriik avaliku 
sektori asutuse osutatava internetipõhise 
teenuse kasutamiseks sellise teenusega 
seotud riskide asjakohase hindamise alusel, 
tunnustatakse ja aktsepteeritakse
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks
kõiki e-allkirju, millel on vähemalt sama 
turvagarantii tase.

Or. de

Muudatusettepanek 244
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-allkirjast 
madalama turvagarantii tasemega e-
allkirja, eriti siis, kui seda nõuab 
liikmesriik avaliku sektori asutuse 
osutatava internetipõhise teenuse 
kasutamiseks sellise teenusega seotud 
riskide asjakohase hindamise alusel, 
tunnustatakse ja aktsepteeritakse kõiki e-
allkirju, millel on vähemalt sama 
turvagarantii tase.

4. Kui liikmesriik nõuab kvalifitseeritud e-
allkirjast madalama turvagarantii tasemega 
e-allkirja avaliku sektori asutuse osutatava 
internetipõhise teenuse kasutamiseks 
sellise teenusega seotud riskide asjakohase 
hindamise alusel, tunnustatakse kõiki e-
allkirju, millel on vähemalt sama 
turvagarantii tase.

Or. en

Selgitus

On ebaselge, kas tunnustamine ja aktsepteerimine on kaks erinevat mõistet ja kas neil on 
erinev õiguslik toime. „Eriti siis” on välja jäetud, sest käesolevas lõikes, nagu eelmiseski, 
räägitakse ainult avalikest teenustest. Erasektori osapooltel peaks olema võimalik kasutada 
mis tahes turvagarantii taset, milles nad kokku lepivad.



AM\933270ET.doc 97/131 PE508.270v01-00

ET

Muudatusettepanek 245
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artiklis 38 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 4 osutatud e-allkirja eri 
turvatasemete määratlemist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud lõikega 7.

Muudatusettepanek 246
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja turvatasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-allkiri 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktis määratletud 
turvatasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja turvatasemete 
standardite viitenumbrid. Komisjon tagab, 
et käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
kujul. Kui e-allkiri vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 6 kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud aktis määratletud 
turvatasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en
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Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 247
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega
kehtestada e-allkirja turvatasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-allkiri 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktis määratletud 
turvatasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.

7. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
lõikes 4 osutatud e-allkirja eri
turvatasemete määratlused ning e-allkirja 
turvatasemete standardite viitenumbrid.
Kui e-allkiri vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see määratletud 
turvatasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Selgitus

Rakendusaktid tunduvad asjakohasemad.

Muudatusettepanek 248
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. E-allkirja kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata ühtegi kohustuslikku 
nõuet, mis ületab I lisas sätestatud nõudeid.

2. E-allkirja piiriüleseks kasutamiseks 
mõeldud kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata ühtegi kohustuslikku 
nõuet, mis ületab lisas sätestatud nõudeid.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidel peaks siiski olema võimalik kehtestada lisanõudeid, nt seoses teatavate 
ametitega. Kuid liikmesriigid peaksid kohandama oma süsteeme piiriülesteks tehinguteks.

Muudatusettepanek 249
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte I lisas sätestatud nõuete edasise 
täpsustamise kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Rakendusakt tundub asjakohasem, seetõttu liidetud järgmise lõikega.

Muudatusettepanek 250
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see I 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. 
Komisjon tagab, et käesoleva määruse 
kohaste standardite kindlaksmääramisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
sidusrühmade seisukohta, eelistatavalt 
mõjuhinnangu kujul. Kui e-allkirja 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see I 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 251
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see I 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

5. Komisjon võib rakendusaktidega
täpsustada I lisas sätestatud nõudeid ning
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see I 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Rakendusakt tundub asjakohasem. Seetõttu on eelmine lõige liidetud käesolevaga.

Muudatusettepanek 252
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirja 

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirja 
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moodustamise vahendite standardite 
viitenumbrid. Kui kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahend vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see II lisas 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

moodustamise vahendite standardite 
viitenumbrid. Komisjon tagab, et 
käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
kujul. Kui kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahend vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see II lisas 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 253
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendeid võivad sertifitseerida 
liikmesriikide määratud asjakohased 
avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 
asutused, tingimusel et nad on läbinud 
turvalisuse hindamise protsessi, mis on 
teostatud kooskõlas ühega standarditest 
selliste infotehnoloogiatoodete turvalisuse 
hindamiseks, mis on kantud komisjoni 
poolt rakendusaktidega koostatavasse 
nimekirja. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

1. Kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendeid võivad sertifitseerida 
liikmesriikide määratud asjakohased 
avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 
asutused, tingimusel et nad on läbinud 
turvalisuse hindamise protsessi, mis on 
teostatud kooskõlas ühega standarditest 
selliste infotehnoloogiatoodete turvalisuse 
hindamiseks, mis on kantud komisjoni 
poolt rakendusaktidega koostatavasse 
nimekirja. Komisjon tagab, et käesoleva 
määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
kujul. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 254
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise
vahendeid võivad sertifitseerida
liikmesriikide määratud asjakohased
avalik-õiguslikud või eraõiguslikud
asutused, tingimusel et nad on läbinud 
turvalisuse hindamise protsessi, mis on 
teostatud kooskõlas ühega standarditest 
selliste infotehnoloogiatoodete turvalisuse 
hindamiseks, mis on kantud komisjoni 
poolt rakendusaktidega koostatavasse 
nimekirja. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

1. Kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise
vahendid peavad sertifitseerima
liikmesriikide määratud avalik-õiguslikud 
või eraõiguslikud sertifitseerimisasutused, 
tingimusel et nad on läbinud turvalisuse 
hindamise protsessi, mis on teostatud 
kooskõlas ühega standarditest selliste 
infotehnoloogiatoodete turvalisuse 
hindamiseks, mis on kantud komisjoni 
poolt rakendusaktidega koostatavasse 
nimekirja. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. fr

Selgitus

Sertifitseerimisprotsess on elektrooniliste teenuste turvalisuse vahendi seisukohast keskse 
tähtsusega. Kui sertifitseerimisprotsess ei ole kohustuslik, on vähetõenäoline, et 
teenuseosutajad seda kasutavad. Samas on usaldusteenust valideerival poolel vaja teada, kas 
allkirja moodustamise vahend on usaldusväärne. Seetõttu tundub sertifitseerimisasutuse poolt 
kohustuslikus korras teostatav sertifitseerimine väga oluline.

Muudatusettepanek 255
András Gyürk



AM\933270ET.doc 103/131 PE508.270v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimise standardite viitenumbrid. Kui 
kvalifitseeritud e-allkirjade valideerimine 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimise standardite viitenumbrid.
Komisjon tagab, et käesoleva määruse 
kohaste standardite kindlaksmääramisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
sidusrühmade seisukohta, eelistatavalt 
mõjuhinnangu kujul. Kui kvalifitseeritud 
e-allkirjade valideerimine vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 256
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldab asjaomastel osalistel saada 
valideerimisprotsessi tulemused 
automaatsel viisil, mis on usaldusväärne, 
tõhus ja millel on kvalifitseeritud 
valideerimisteenuse osutaja täiustatud e-
allkiri või täiustatud e-tempel.

(b) võimaldab asjaomastel osalistel saada 
valideerimisprotsessi tulemused 
automaatsel viisil, millel on kvalifitseeritud 
valideerimisteenuse osutaja täiustatud e-
allkiri või täiustatud e-tempel.

Or. en
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Selgitus

On ebaselge, mida tähendavad „tõhus” ja „usaldusväärne”. Igal juhul tuleks see jätta 
teenuse osutaja ärimudeli küsimuseks, sest nende enda huvides on pakkuda kasutajatele 
tõhusaid ja usaldusväärseid teenuseid.

Muudatusettepanek 257
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada lõikes 1 osutatud 
kvalifitseeritud valideerimisteenuse 
standardite viitenumbrid. Kui 
kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimisteenus vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 1 punktis b 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

2. Komisjon võib rakendusaktidega
kehtestada lõikes 1 osutatud 
kvalifitseeritud valideerimisteenuse 
standardite viitenumbrid. Komisjon tagab, 
et käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
kujul. Kui kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimisteenus vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 1 punktis b 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 258
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
säilitamise standardite viitenumbrid. Kui 
kvalifitseeritud e-allkirjade säilitamise kord 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
säilitamise standardite viitenumbrid.
Komisjon tagab, et käesoleva määruse 
kohaste standardite kindlaksmääramisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
sidusrühmade seisukohta, eelistatavalt 
mõjuhinnangu kujul. Kui kvalifitseeritud 
e-allkirjade säilitamise kord vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 259
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-templi õiguslik toime E-templi tõendusjõud

Or. de

Muudatusettepanek 260
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-templit ei tunnistata õiguslikult 
kehtetuks ega kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et 
see on elektroonilisel kujul.

1. E-templiga kinnitatud dokumenti ei 
tunnistata kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et 
see on elektroonilisel kujul.

Or. de

Muudatusettepanek 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riiklik seadus või osapoolte vaheline 
kokkulepe võib anda e-templile või 
kvalifitseeritud e-templile täiendavaid 
õiguslikke toimeid lisaks käesolevas 
määruses sätestatule.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-templil on õiguslik 
eeldus tagada sellega seotud andmete 
päritolu ja terviklus.

2. Kehtiv kvalifitseeritud e-tempel on 
prima facie (esimesel muljel põhinev) 
tõend selle kohta, et templiga kinnitatud 
e-dokument on ehtne ja terviklik. See ei 
piira volitamist ja esindamist käsitlevate 
riiklike eeskirjade kohaldamist.

Or. de
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Muudatusettepanek 263
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-templil on õiguslik
eeldus tagada sellega seotud andmete 
päritolu ja terviklus.

2. Kvalifitseeritud e-templil on füüsilise 
templiga samaväärne õiguslik toime.

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul kehtivad füüsilised templid ainult koos käsitsi kirjutatud allkirjaga. Tuleks 
tagada, et e-templile ei antaks füüsilisest templist kõrgemat õiguslikku staatust. Viimase peaks 
kindlaks määrama iga liikmesriik.

Muudatusettepanek 264
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-templil on õiguslik 
eeldus tagada sellega seotud andmete
päritolu ja terviklus.

2. Kvalifitseeritud e-tempel tagab templi 
andja tuvastamise ning sellega seotud 
andmete tervikluse.

Or. en

Selgitus

„Õiguslik eeldus” läheks e-allkirja toimest kaugemale. Lisaks sellele tundub „päritolu” 
õigusliku mõistena liiga ebamäärane, kui vaadata nt riiklikke menetlus- ja kaubandusseadusi 
seoses esindamise ja tahteavaldustega jne.

Muudatusettepanek 265
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-templit tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

3. Kvalifitseeritud e-templit tunnustavad 
ja aktsepteerivad avaliku sektori asutused
kõikides liikmesriikides.

Or. de

Muudatusettepanek 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-templit tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides
liikmesriikides.

3. Kehtivat kvalifitseeritud e-templit 
tunnustatakse ja aktsepteeritakse kõikides
liikmesriikide avalikes asutustes ja liidu 
institutsioonides.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-templit tunnustatakse
ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

3. Kvalifitseeritud e-templit tunnustatakse 
kõikides liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

„Tunnustamise” ja „aktsepteerimise” erinevus on ebaselge. Erinevalt vastavatest e-allkirju 
käsitlevatest sätetest ei ole käesolevat lõiget välja jäetud, sest (e-)templi mõistet ei ole 
kõikides liikmesriikides olemas.
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Muudatusettepanek 268
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-templist 
madalama turvagarantii tasemega e-
templit, eriti siis, kui seda nõuab 
liikmesriik avaliku sektori asutuse 
osutatava internetipõhise teenuse 
kasutamiseks sellise teenusega seotud 
riskide asjakohase hindamise alusel, 
aktsepteeritakse kõiki e-templeid, millel on 
vähemalt sama turvagarantii tase.

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-templist 
madalama turvagarantii tasemega e-templit
ning kui seda nõuab liikmesriik avaliku 
sektori asutuse osutatava internetipõhise 
teenuse kasutamiseks sellise teenusega 
seotud riskide asjakohase hindamise alusel, 
aktsepteeritakse internetipõhisele 
teenusele juurdepääsuks kõiki e-templeid, 
millel on vähemalt sama turvagarantii tase.

Or. de

Muudatusettepanek 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-templist 
madalama turvagarantii tasemega e-
templit, eriti siis, kui seda nõuab 
liikmesriik avaliku sektori asutuse 
osutatava internetipõhise teenuse 
kasutamiseks sellise teenusega seotud 
riskide asjakohase hindamise alusel, 
aktsepteeritakse kõiki e-templeid, millel on 
vähemalt sama turvagarantii tase.

4. Kui aktsepteeritakse kvalifitseeritud e-
templist madalama turvagarantii tasemega 
e-templit, eriti siis, kui seda nõuab 
liikmesriik avaliku sektori asutuse 
osutatava internetipõhise teenuse 
kasutamiseks sellise teenusega seotud 
riskide asjakohase hindamise alusel, 
aktsepteeritakse samal ajal ka 
kvalifitseeritud e-templit.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Jürgen Creutzmann



PE508.270v01-00 110/131 AM\933270ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-templist 
madalama turvagarantii tasemega e-
templit, eriti siis, kui seda nõuab 
liikmesriik avaliku sektori asutuse 
osutatava internetipõhise teenuse 
kasutamiseks sellise teenusega seotud 
riskide asjakohase hindamise alusel, 
aktsepteeritakse kõiki e-templeid, millel on 
vähemalt sama turvagarantii tase.

4. Kui liikmesriik nõuab kvalifitseeritud e-
templist madalama turvagarantii tasemega 
e-templit avaliku sektori asutuse osutatava 
internetipõhise teenuse kasutamiseks 
sellise teenusega seotud riskide asjakohase 
hindamise alusel, aktsepteeritakse kõiki e-
templeid, millel on vähemalt sama 
turvagarantii tase.

Or. en

Selgitus

„Eriti siis” on välja jäetud, sest käesolevas lõikes, nagu eelmiseski, räägitakse ainult 
avalikest teenustest. Erasektori osapooltel peaks olema võimalik kasutada mis tahes 
turvagarantii taset, milles nad kokku lepivad.

Muudatusettepanek 271
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid ei nõua avaliku sektori 
asutuse osutatavate internetipõhiste 
teenuste kasutamiseks e-templit, mille 
turvagarantii tase on kõrgem kui 
kvalifitseeritud e-templil.

5. Liikmesriigid ei nõua avaliku sektori 
asutuse osutatavate internetipõhiste 
teenuste piiriüleseks kasutamiseks e-
templit, mille turvagarantii tase on kõrgem 
kui kvalifitseeritud e-templil.

Or. de

Muudatusettepanek 272
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid ei nõua avaliku sektori 
asutuse osutatavate internetipõhiste 
teenuste kasutamiseks e-templit, mille 
turvagarantii tase on kõrgem kui 
kvalifitseeritud e-templil.

5. Liikmesriigid ei nõua avaliku sektori 
asutuse osutatavate internetipõhiste 
teenuste piiriüleseks kasutamiseks e-
templit, mille turvagarantii tase on kõrgem 
kui kvalifitseeritud e-templil.

Or. en

Selgitus

Lisanõuete kehtestamine puhtalt riiklikus kontekstis peaks olema lubatud. Kuid need nõuded 
ei tohi takistada piiriüleseid tehinguid.

Muudatusettepanek 273
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artiklis 38 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 4 osutatud e-templi eri 
turvatasemete määratlemist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Rakendusakt tundub asjakohasem. Ühendatud järgmise lõikega.

Muudatusettepanek 274
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi turvagarantii tasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-tempel 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktis määratletud 
turvagarantii tasemele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi turvagarantii tasemete 
standardite viitenumbrid. Komisjon tagab, 
et käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
kujul. Kui e-tempel vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 6 kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktis 
määratletud turvagarantii tasemele 
vastavaks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 275
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi turvagarantii tasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-tempel 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktis määratletud 
turvagarantii tasemele vastavaks.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjon võib rakendusaktidega
määratleda lõikes 4 osutatud e-templi eri 
turvatasemed ning kehtestada e-templi 
turvagarantii tasemete standardite 
viitenumbrid. Kui e-tempel vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõike 6 kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktis määratletud turvagarantii 
tasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.
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Or. en

Selgitus

Rakendusakt tundub asjakohasem.

Muudatusettepanek 276
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. E-templi kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata ühtegi kohustuslikku 
nõuet, mis ületab III lisas sätestatud 
nõudeid.

2. E-templi kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata piiriülesel kasutamisel
ühtegi kohustuslikku nõuet, mis ületab III 
lisas sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Riikliku kasutamise puhul peaksid erinõuded olema lubatud.

Muudatusettepanek 277
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-templi kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see III 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid.
Komisjon tagab, et käesoleva määruse 
kohaste standardite kindlaksmääramisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
sidusrühmade seisukohta, eelistatavalt 
mõjuhinnangu kujul. Kui e-templi 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see III 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
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artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 278
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-ajatempli õiguslik toime E-ajatempli tõendusjõud

Or. de

Muudatusettepanek 279
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-ajatemplit ei tunnistata õiguslikult 
kehtetuks ega kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et 
see on elektroonilisel kujul.

1. E-ajatempliga kinnitatud dokumenti ei 
tunnistata kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et 
see on elektroonilisel kujul.

Or. de

Muudatusettepanek 280
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-ajatemplil on õiguslik 
eeldus tõendada sellega osutatavat 
ajahetke ja tagada kõnealuse ajahetkega 
seotud andmete terviklus.

2. Kvalifitseeritud e-ajatempel on prima 
facie (esimesel muljel põhinev) tõend selle 
kohta, et sellega osutatav ajahetk on õige 
ja ajatempliga kinnitatud e-dokument 
terviklik.

Or. de

Muudatusettepanek 281
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-ajatemplit
tunnustatakse ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

3. Kvalifitseeritud e-ajatemplit
tunnustavad ja aktsepteerivad avaliku 
sektori asutused kõikides liikmesriikides.

Or. de

Muudatusettepanek 282
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada viitenumbrid standarditele, mis 
hõlmavad andmete sidumist täpse 
ajahetkega ja täpset ajaallikat. Kui andmete 
sidumine täpse ajahetkega ja täpne 
ajaallikas vastavad kõnealustele 
standarditele, loetakse need lõikes 1 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada viitenumbrid standarditele, mis 
hõlmavad andmete sidumist täpse 
ajahetkega ja täpset ajaallikat. Komisjon 
tagab, et käesoleva määruse kohaste 
standardite kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
kujul. Kui andmete sidumine täpse 
ajahetkega ja täpne ajaallikas vastavad 
kõnealustele standarditele, loetakse need 
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kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas. lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 283
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-dokumentide õiguslik toime ja 
tunnustamine

E-dokumentide tõendusjõud

Or. de

Muudatusettepanek 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see 
on kohtumenetlustes tõenduskõlblik, kui
on võetud arvesse selle ehtsuse ja 
tervikluse tagamise taset.

1. E-dokumenti ei tunnistata 
kohtumenetlustes tõenduskõlbmatuks 
ainuüksi seetõttu, et see on elektroonilisel 
kujul.

Or. de
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Muudatusettepanek 285
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see 
on kohtumenetlustes tõenduskõlblik, kui 
on võetud arvesse selle ehtsuse ja 
tervikluse tagamise taset.

1. E-dokumenti ei tunnistata õiguslikult 
kehtetuks ega kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et
see on elektroonilises vormis.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamine komisjoni lähenemisviisiga e-allkirjadele, e-templitele ja e-ajatemplitele. 
Põhimõtteliselt peaksid e-dokumendid olema samasuguse õigusliku toimega nagu 
paberdokumendid, millel on käsitsi kirjutatud allkiri või füüsiline tempel. Praegune sõnastus 
viitab ehtsusele ja terviklusele, mille tähendus jääb ebaselgeks.

Muudatusettepanek 286
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see
on kohtumenetlustes tõenduskõlblik, kui on 
võetud arvesse selle ehtsuse ja tervikluse 
tagamise taset.

1. E-dokument on kohtumenetlustes 
tõenduskõlblik, kui on võetud arvesse selle 
ehtsuse ja tervikluse tagamise taset.

Or. en

Selgitus

On juhtumeid, mille puhul on vaja paberdokumenti ja ei ole asjakohane anda e-
dokumentidele sama õiguslikku kehtivust. Selle küsimuse üle otsustamine peaks jääma lõpuks 
riiklikku pädevusse.
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Muudatusettepanek 287
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see on 
kohtumenetlustes tõenduskõlblik, kui on 
võetud arvesse selle ehtsuse ja tervikluse 
tagamise taset.

1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see on 
kohtumenetlustes tõenduskõlblik vastavalt
selle ehtsuse ja tervikluse tagamise
tasemele.

Or. fr

Muudatusettepanek 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku 
kvalifitseeritud e-allkiri või 
kvalifitseeritud e-tempel, on õiguslik 
eeldus ehtsusele ja terviklusele tingimusel, 
et dokument ei sisalda dünaamilisi 
elemente, mis võivad dokumenti 
automaatselt muuta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga jäetakse välja lõiked 2–4, kuna kvalifitseeritud e-allkirja või 
kvalifitseeritud e-templiga kinnitatud dokumentide õiguslik toime on artikli 20 lõikega 2 a ja 
artikli 28 lõikega 2 juba piisavalt reguleeritud, mistõttu on artikli 34 lõige 2 üleliigne.

Muudatusettepanek 289
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku 
kvalifitseeritud e-allkiri või kvalifitseeritud 
e-tempel, on õiguslik eeldus ehtsusele ja 
terviklusele tingimusel, et dokument ei 
sisalda dünaamilisi elemente, mis võivad
dokumenti automaatselt muuta.

2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku 
kvalifitseeritud e-allkiri või kvalifitseeritud 
e-tempel, on samasuguse õiguslik toime 
nagu paberdokumendil, millel on käsitsi 
kirjutatud allkiri või füüsiline tempel,
tingimusel, et dokument ei sisalda 
elemente, mis võimaldavad dokumenti 
automaatselt või manuaalselt muuta.

Or. en

Selgitus

E-dokumendid, millel on kvalifitseeritud e-allkiri või kvalifitseeritud e-tempel, peaksid olema 
samasuguse õigusliku toimega nagu paberdokumendid, millel on käsitsi kirjutatud allkiri või 
füüsiline tempel. Lisaks tuleks tagada dokumendi terviklus, välistades võimaluse dokumenti 
hiljem automaatselt või manuaalselt muuta. Algne viide üksnes automaatsetele muudatustele 
on ebapiisav.

Muudatusettepanek 290
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku
kvalifitseeritud e-allkiri või kvalifitseeritud 
e-tempel, on õiguslik eeldus ehtsusele ja 
terviklusele tingimusel, et dokument ei 
sisalda dünaamilisi elemente, mis võivad 
dokumenti automaatselt muuta.

2. Dokumendil, millel on kvalifitseeritud e-
allkiri või kvalifitseeritud e-tempel, on 
õiguslik eeldus ehtsusele ja terviklusele 
tingimusel, et dokument ei sisalda 
dünaamilisi elemente, mis võivad 
dokumenti automaatselt muuta.

Or. en

Selgitus

E-allkirja või e-templit kandval dokumendil peaks olema eeldus ehtsusele ja terviklusele. Kuid 
sellist eeldust ei saa olla dokumendi allkirjastanud isiku suhtes või tema pädevuse suhtes 
allkirja anda.
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Muudatusettepanek 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku 
kvalifitseeritud e-allkiri või kvalifitseeritud 
e-tempel, on õiguslik eeldus ehtsusele ja 
terviklusele tingimusel, et dokument ei 
sisalda dünaamilisi elemente, mis võivad 
dokumenti automaatselt muuta.

2. Dokumendil või selle elektrooniliselt 
kinnitatud koopial, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks või koopia 
kinnitamiseks pädeva isiku kehtiv
kvalifitseeritud e-allkiri või kehtiv
kvalifitseeritud e-tempel, on õiguslik 
eeldus päritolule ja terviklusele tingimusel, 
et dokument ei sisalda dünaamilisi 
elemente, mis võivad dokumenti 
automaatselt muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
nõutakse originaaldokumenti või 
kinnitatud koopiat, aktsepteeritakse teistes 
liikmesriikides ilma täiendavate nõueteta 
vähemalt selliseid e-dokumente, mille on 
väljastanud asjaomaste dokumentide 
väljastamiseks pädevad isikud ja mida 
käsitatakse päritoluliikmesriigi 
õigusaktide kohaselt 
originaalidokumentide või kinnitatud 
koopiatena.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Artikli 34 lõikega 3 seataks kahtluse alla välismaiste dokumentide tunnustamiseks kasutatav 
apostill, mis on vahendina ennast õigustanud ja mida komisjon peaks lisaks sellele uuesti 
reguleerima.

Muudatusettepanek 293
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
nõutakse originaaldokumenti või kinnitatud 
koopiat, aktsepteeritakse teistes 
liikmesriikides ilma täiendavate nõueteta 
vähemalt selliseid e-dokumente, mille on 
väljastanud asjaomaste dokumentide 
väljastamiseks pädevad isikud ja mida 
käsitatakse päritoluliikmesriigi õigusaktide 
kohaselt originaalidokumentide või 
kinnitatud koopiatena.

3. Kui avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
nõutakse originaaldokumenti või kinnitatud 
koopiat, aktsepteeritakse teistes 
liikmesriikides ilma täiendavate nõueteta 
vähemalt selliseid e-dokumente, millele on 
andnud e-allkirja või e-templi asjaomaste 
dokumentide väljastamiseks pädevad 
isikud ja mida käsitatakse 
päritoluliikmesriigi õigusaktide kohaselt 
originaalidokumentide või kinnitatud 
koopiatena.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata selliste e-allkirjade ja e-
templite vormingud, mida aktsepteeritakse 
siis, kui liikmesriik nõuab lõikes 2 
osutatud avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
allkirjastatud või templiga dokumenti. 

välja jäetud
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Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 295
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata selliste e-allkirjade ja e-
templite vormingud, mida aktsepteeritakse 
siis, kui liikmesriik nõuab lõikes 2 osutatud 
avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
allkirjastatud või templiga dokumenti.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks selliste e-allkirjade ja e-templite 
vormingud, mida aktsepteeritakse siis, kui 
liikmesriik nõuab lõikes 2 osutatud avaliku 
sektori asutuse pakutava internetipõhise 
teenuse osutamiseks allkirjastatud või 
templiga dokumenti. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

On oluline, et komisjon määraks kindlaks aktsepteeritavad e-allkirjade ja e-templite 
vormingud, et käesolev määrus võiks saavutada oma eesmärgi, lahendades praegused 
probleemid.

Muudatusettepanek 296
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-andmevahetusteenuse õiguslik toime E-andmevahetusteenuse tõendusjõud

Or. de
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Muudatusettepanek 297
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-andmevahetusteenust kasutades 
saadetud või kättesaadud andmed on 
kohtumenetlustes tõenduskõlblikud, kui on 
vaja tõendada andmete terviklust ning 
kuupäeva ja ajahetke, millal andmed 
saadeti või millal asjaomane adressaat 
need kätte sai.

1. E-andmevahetusteenust kasutades 
saadetud või kättesaadud andmed on 
kohtumenetlustes tõenduskõlblikud.

Or. de

Muudatusettepanek 298
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-andmevahetusteenust 
kasutades saadetud või kättesaadud
andmetel on õiguslik eeldus andmete 
terviklusele ning kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuse süsteemis osutatud 
andmete saatmise või kättesaamise
kuupäeva ja ajahetke täpsusele.

2. Kvalifitseeritud e-andmevahetusteenust 
kasutades saadetud või kättesaadud
andmed on prima facie (esimesel muljel 
põhinev) tõend selle kohta, et andmed on 
ehtsad ning kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuse süsteemis osutatud 
andmete saatmise või kättesaamise
kuupäev ja ajahetk õiged.

Or. de

Muudatusettepanek 299
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui käesolevas määruses ei ole 
sätestatud teisiti, kohaldatakse määruse 
(EÜ) nr 1348/2000 sätteid.

Or. de

Muudatusettepanek 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riiklik seadus või osapoolte vaheline 
kokkulepe võib anda e-
andmevahetusteenusele täiendavaid 
õiguslikke toimeid lisaks käesolevas 
määruses sätestatule.

Or. en

Muudatusettepanek 301
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada andmete saatmise ja 
kättesaamise protsesse käsitlevate 
standardite viitenumbrid. Kui andmete 
saatmise ja kättesaamise protsess vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada andmete saatmise ja 
kättesaamise protsesse käsitlevate 
standardite viitenumbrid. Komisjon tagab, 
et käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
kujul. Kui andmete saatmise ja 
kättesaamise protsess vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõikes 1 
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sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 302
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
III peatükk – 8. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veebisaidi autentimine välja jäetud

Or. en

Selgitus

On ebaselge, millist lisaväärtust annab üleilmses veebikeskkonnas veebilehtede Euroopa 
sertifikaatide loomine. On olemas tööstusstandardid, mida kasutajad tunnevad ja mida 
tavaliselt kasutatakse. Lisasertifikaadid võivad kasutajate seas segadust tekitada ja looksid 
erinevuse võrreldes väljaspool Euroopa Liitu paiknevates serverites asuvate veebisaitidega.

Muudatusettepanek 303
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Nõuded veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatidele
1. Veebisaidi autentimise kvalifitseeritud 
sertifikaadid peavad vastama IV lisas 
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sätestatud nõuetele.
2. Veebisaidi autentimise kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse ja 
aktsepteeritakse kõikides liikmesriikides.
3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte IV lisas sätestatud nõuete 
edasise täpsustamise kohta.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatide standardite 
viitenumbrid. Kui veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see IV 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

On ebaselge, millist lisaväärtust annab üleilmses veebikeskkonnas veebilehtede Euroopa 
sertifikaatide loomine. On olemas tööstusstandardid, mida kasutajad tunnevad ja mida 
tavaliselt kasutatakse. Lisasertifikaadid võivad kasutajate seas segadust tekitada ja looksid 
erinevuse võrreldes väljaspool Euroopa Liitu paiknevates serverites asuvate veebisaitidega.

Muudatusettepanek 304
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatide standardite
viitenumbrid. Kui veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see IV 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatide standardite 
viitenumbrid. Komisjon tagab, et 
käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
seisukohta, eelistatavalt mõjuhinnangu 
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artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

kujul. Kui veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see IV 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus puudutab kõiki artikleid, kus on juttu standardite kasutamisest.

Muudatusettepanek 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanne sisaldab hinnangut 
liikmesriikides ja juhtivates kolmandates 
riikides e-identimise, e-autentimise ja e-
allkirjade valdkonnas toimunud oluliste 
arengute kohta. Läbivaatamise käigus 
tehakse muu hulgas kindlaks, kas 
käesoleva määruse kohaldamisala tuleks 
usaldusteenuste tehnoloogia, turu ja 
õiguse arengu tõttu muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vajaduse korral lisada 
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aruandele ettepanekud, et parandada 
usaldusteenuste osutamise õiguslikku, 
tehnilist ja korralduslikku raamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Direktiivi 1999/93/EÜ alusel väljastatud 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse 
käesoleva määruse kohaselt e-allkirja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena kuni nende 
kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui viis
aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

4. Direktiivi 1999/93/EÜ alusel väljastatud 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse 
käesoleva määruse kohaselt e-allkirja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena kuni nende 
kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui
kolm aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. de

Muudatusettepanek 308
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) allakirjutajat, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt allakirjutaja nime või varjunime, 
mille puhul märgitakse, et see on 
varjunimi;

(c) allakirjutajat, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt (automaatseks töötlemiseks 
sobivat) subjekti kordumatut 
identifitseerimistunnust (riikide puhul, 
kes seda toetavad) ning allakirjutaja nime 
või varjunime, mille puhul märgitakse, et 
see on varjunimi;

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vajaduse korral võimalus lisada 
allakirjutaja eritunnus, olenevalt 
sertifikaadi ettenähtud otstarbest;

Or. en

Selgitus

Tekst on võetud direktiivist 1999/93/EÜ. Eritunnuseid ei kasutata küll kõikides 
liikmesriikides, kuid need on osutunud teatavates sektorites kasulikuks ning seetõttu ei tohiks 
neid välistada, sest vastasel juhul kahjustataks direktiivil 1999/93/EÜ põhinevat praegust 
praktikat.

Muudatusettepanek 310
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juriidilist isikut, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt nime ja registrinumbrit, nagu 
need on esitatud ametlikes dokumentides;

(c) juriidilist isikut, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt nime ja registrinumbrit, nagu 
need on esitatud ametlikes dokumentides 
(ainulaadne ELi kontekstis ja sobiv 
automaatseks töötluseks);

Or. en

Muudatusettepanek 311
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatidele

välja jäetud

Kvalifitseeritud sertifikaadid veebisaidi 
autentimiseks peavad sisaldama järgmist:
(a) vähemalt automaatseks töötlemiseks 
sobivas vormingus märge selle kohta, et 
sertifikaat on väljastatud kvalifitseeritud 
sertifikaadina veebisaidi autentimiseks;
(b) kvalifitseeritud sertifikaate väljastava 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajat 
üheselt mõistetavalt esindavad andmed, 
mis sisaldavad vähemalt selle liikmesriigi 
nime, kus teenuseosutaja asub, ning
– kui tegemist on juriidilise isikuga: nimi 
ja registrinumber, nagu need on esitatud 
ametlikes dokumentides,
– kui tegemist on füüsilise isikuga: isiku 
nimi;
(c) juriidilist isikut, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt nime ja registrinumbrit, nagu 
need on esitatud ametlikes dokumentides;
(d) selle juriidilise isiku aadressi 
elemendid, kellele sertifikaat 
väljastatakse, sealhulgas vähemalt linn ja 
liikmesriik, nagu need on esitatud 
ametlikes dokumentides;
(e) selle domeeni nimi / nende domeenide 
nimed, mida haldab juriidiline isik, kellele 
sertifikaat väljastatakse;
(f) üksikasjalikud andmed sertifikaadi 
kehtivusaja alguse ja lõpu kohta;
(g) kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajale omistatud ainulaadne 
sertifikaadi tunnuskood;
(h) väljastava kvalifitseeritud
usaldusteenuse osutaja täiustatud e-allkiri 
või täiustatud e-tempel;
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(i) koht, kus punktis h osutatud täiustatud 
e-allkirja või täiustatud e-templit kinnitav 
sertifikaat on tasuta kättesaadav;
(j) nende sertifikaadi kehtivusega seotud 
teenuste koht, mille abil on võimalik 
uurida kvalifitseeritud sertifikaadi 
kehtivust.

Or. en

Selgitus

On ebaselge, millist lisaväärtust annab üleilmses veebikeskkonnas veebilehtede Euroopa 
sertifikaatide loomine. On olemas tööstusstandardid, mida kasutajad tunnevad ja mida 
tavaliselt kasutatakse. Lisasertifikaadid võivad kasutajate seas segadust tekitada ja looksid 
erinevuse võrreldes väljaspool Euroopa Liitu paiknevates serverites asuvate veebisaitidega.


