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Tarkistus 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Potilaiden oikeuksien soveltamisesta 
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
9 päivänä maaliskuuta 2011 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2011/24/EU perustetaan 
sähköisestä terveydenhuollosta vastaavien 
kansallisten viranomaisten verkosto. 
Rajat ylittävän terveydenhuollon 
turvallisuuden ja jatkuvuuden 
parantamiseksi verkoston on määrä 
tuottaa ohjeistoja rajat ylittävästä 
pääsystä sähköisiin terveystietoihin ja -
palveluihin muun muassa tukemalla 
”yhteisiä tunnistamismenetelmiä ja 
alkuperäisyyden toteamismenetelmiä, 
jotta voidaan helpottaa tietojen 
siirrettävyyttä rajatylittävässä 
terveydenhoidossa”. Sähköisen 
tunnistamisen ja todentamisen 
vastavuoroinen tunnustaminen ja 
todentaminen on olennaisen tärkeää 
tuotaessa rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
Euroopan kansalaisten ulottuville. Kun 
ihmiset matkustavat ulkomaille saamaan 
hoitoa, heidän potilastietojensa on oltava 
saatavilla hoitomaassa. Tämä edellyttää 
vankkoja, turvallisia ja luotettuja 
sähköisen tunnistamisen puitteita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2011/24/EU on olemassa ja sitä sovelletaan huolimatta siitä, muistutetaanko siitä 
vai ei, minkä vuoksi johdanto-osan kappale olisi poistettava tarpeettomana.
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Tarkistus 57
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksi tämän asetuksen tavoitteista on 
poistaa ainakin julkisten palvelujen osalta 
nykyiset esteet, jotka haittaavat 
jäsenvaltioiden käytössä olevien sähköisten 
tunnistamismenetelmien käyttöä rajojen 
yli. Tällä asetuksella ei pyritä puuttumaan 
jäsenvaltioissa käytettäviin sähköisen 
identiteetin hallintajärjestelmiin ja niihin 
liittyviin infrastruktuureihin. Tämän 
asetuksen päämääränä on varmistaa, että 
jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten on käytössä 
turvallisia sähköisiä tunnistamis- ja 
todentamismenetelmiä.

(11) Yksi tämän asetuksen tavoitteista on 
poistaa ainakin julkisten palvelujen osalta 
nykyiset esteet, jotka haittaavat 
jäsenvaltioiden käytössä olevien sähköisten 
tunnistamismenetelmien käyttöä rajojen 
yli. Tällä asetuksella ei pyritä puuttumaan 
jäsenvaltioissa käytettäviin sähköisen 
identiteetin hallintajärjestelmiin ja niihin 
liittyviin infrastruktuureihin. Tämän 
asetuksen päämääränä on varmistaa, että 
jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten on käytössä 
sähköisten tunnistamis- ja 
todentamismenetelmien korkea 
tietoturvataso esimerkiksi säätämällä 
erilaisista tietoturvatasoista niiden 
palveluiden kohdalla, joihin on pääsy.

Or. it

Perustelu

On tarpeen säätää erilaisista tietoturvatasoista. Asetusehdotuksessa ei tarkenneta, 
minkälaisiin verkkopalveluihin pääsyn sähköinen tunnistaminen mahdollistaa. Yksityisiin ja 
arkaluonteisiin tietoihin pääsy on liitettävä ”identiteetin luotettavuuden” tasoon, joka 
poikkeaa siitä, jota edellytetään yleisiin tietoihin tai transaktioihin liittyvien palveluihin 
pääsyn kohdalla.

Tarkistus 58
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksi tämän asetuksen tavoitteista on 
poistaa ainakin julkisten palvelujen osalta 

(11) Yksi tämän asetuksen tavoitteista on 
poistaa ainakin julkisten palvelujen osalta 
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nykyiset esteet, jotka haittaavat 
jäsenvaltioiden käytössä olevien sähköisten 
tunnistamismenetelmien käyttöä rajojen 
yli. Tällä asetuksella ei pyritä puuttumaan 
jäsenvaltioissa käytettäviin sähköisen 
identiteetin hallintajärjestelmiin ja niihin 
liittyviin infrastruktuureihin. Tämän 
asetuksen päämääränä on varmistaa, että 
jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten on käytössä 
turvallisia sähköisiä tunnistamis- ja 
todentamismenetelmiä.

nykyiset esteet, jotka haittaavat 
jäsenvaltioiden käytössä olevien sähköisten 
tunnistamismenetelmien käyttöä rajojen 
yli. Tällä asetuksella ei pyritä puuttumaan 
jäsenvaltioissa käytettäviin sähköisen 
identiteetin hallintajärjestelmiin ja niihin 
liittyviin infrastruktuureihin. Tämän 
asetuksen päämääränä on varmistaa, että 
jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten on käytössä 
turvallisia sähköisiä tunnistamis- ja 
todentamismenetelmiä, joissa otetaan 
täysimääräisesti huomioon 
teknologianeutraalius.

Or. en

Tarkistus 59
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden yhteistyön olisi 
edesautettava ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien teknistä 
yhteentoimivuutta ja siinä olisi pyrittävä 
vaalimaan luottamuksen ja tietoturvan 
korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin suuruuteen. Tällaisessa yhteistyössä 
olisi apua tiedonvaihdosta ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisesta, jolla pyritään 
järjestelmien vastavuoroiseen 
tunnustamiseen.

(16) Jäsenvaltioiden yhteistyön olisi 
edesautettava ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien teknistä 
yhteentoimivuutta ja neutraaliutta ja siinä 
olisi pyrittävä vaalimaan luottamuksen ja 
tietoturvan korkeaa tasoa, joka on oikeassa 
suhteessa riskin suuruuteen. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on suoritettava sähköisen 
tunnistamisen järjestelmille tekninen 
ennakkotarkastus edellä mainitun 
yhteistyömekanismin yhteydessä.
Tällaisessa yhteistyössä olisi apua 
tiedonvaihdosta ja parhaiden käytäntöjen 
jakamisesta, jolla pyritään järjestelmien 
vastavuoroiseen tunnustamiseen.

Or. it

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei ole säädetty välineistä, joiden avulla jäsenvaltiot voisivat 
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kyseenalaistaa ilmoitetun tunnistusjärjestelmän teknisen vaatimustenmukaisuuden. Tämä 
puute on varassa suosia sellaisten järjestelmien leviämistä EU:ssa, jotka eivät ole 
vaatimustenmukaisia. Asetuksessa säädetty toivottava yhdenmukaistaminen on vaarassa 
johtaa kansallisen lainsäädännön kiertämiseen ja edistää ”forum shopping -ilmiötä”.

Tarkistus 60
Anna Maria Corazza Bildt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden yhteistyön olisi 
edesautettava ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien teknistä 
yhteentoimivuutta ja siinä olisi pyrittävä 
vaalimaan luottamuksen ja tietoturvan 
korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin suuruuteen. Tällaisessa yhteistyössä 
olisi apua tiedonvaihdosta ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisesta, jolla pyritään 
järjestelmien vastavuoroiseen 
tunnustamiseen.

(16) Jäsenvaltioiden yhteistyön olisi 
edesautettava ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien teknistä 
yhteentoimivuutta ja siinä olisi pyrittävä 
vaalimaan luottamuksen ja tietoturvan 
korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin suuruuteen. Tällaisessa yhteistyössä 
olisi apua tiedonvaihdosta ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisesta, jolla pyritään 
järjestelmien vastavuoroiseen 
tunnustamiseen. Tehokkuuden 
takaamiseksi olisi huolehdittava 
yhteentoimivuudesta ja turvatakeista 
ennen ilmoituksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tällä asetuksella olisi luotava myös 
yleiset oikeudelliset puitteet sähköisten 
luottamuspalvelujen käytölle. Sillä ei 
kuitenkaan pitäisi asettaa yleistä 
velvollisuutta käyttää niitä. Sen ei 
varsinkaan pitäisi kattaa 

(17) Tällä asetuksella olisi luotava myös 
yleiset oikeudelliset puitteet sähköisten 
luottamuspalvelujen käytölle. Sillä ei 
kuitenkaan pitäisi asettaa yleistä 
velvollisuutta käyttää niitä. Sen ei 
varsinkaan pitäisi kattaa 
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yksityisoikeudellisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin perustuvien palvelujen 
tarjontaa. Sen ei myöskään pitäisi kattaa 
näkökohtia, jotka liittyvät sellaisten 
sopimusten tai muiden oikeudellisten
velvoitteiden vahvistamiseen ja 
pätevyyteen, joihin sisältyy kansallisessa 
tai unionin lainsäädännössä asetettuja 
muotovaatimuksia.

yksityisoikeudellisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin perustuvien palvelujen
tarjontaa. Sen ei myöskään pitäisi 
vaikuttaa säännöksiin sopimusten 
muodosta, aikaansaamisesta tai 
vaikuttavuudesta tai muiden 
yksityisoikeudellisten velvoitteiden 
muodosta, perusteista tai pätevyydestä 
riippumatta siitä, perustuvatko ne 
kansalliseen vai unionin lainsäädäntöön, 
kuten asetuksen (EY) N:o 593/2008 10 ja 
11 artiklaan. Lisäksi tämän asetuksen ei 
pitäisi vaikuttaa kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä säädettyihin sääntöihin 
ja rajoituksiin, jotka koskevat asiakirjojen 
käyttöä, eikä sitä pitäisi soveltaa 
rekisteröintimenettelyihin eikä varsinkaan 
kiinteistö- ja 
kaupparekisterimenettelyihin.

Or. de

Tarkistus 62
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Teknologian muutosnopeuden vuoksi 
tässä asetuksessa olisi omaksuttava 
lähestymistapa, joka on avoin 
innovaatioille.

(20) Teknologian muutosnopeuden vuoksi 
tässä asetuksessa olisi omaksuttava 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
kannustaa innovaatioita.

Or. en

Tarkistus 63
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Sisämarkkinoita kohtaan tunnetun 
luottamuksen vahvistamiseksi ja 
luottamuspalvelujen ja -tuotteiden käytön 
lisäämiseksi olisi otettava käyttöön 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen ja 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien käsitteet, joiden avulla voitaisiin 
määritellä vaatimukset ja velvoitteet, joita 
noudattamalla voidaan varmistaa minkä 
tahansa käytettävän tai tarjottavan 
hyväksytyn luottamuspalvelun tai -tuotteen 
korkea tietoturvataso.

(22) Sisämarkkinoita kohtaan tunnetun 
luottamuksen vahvistamiseksi ja 
luottamuspalvelujen ja -tuotteiden käytön 
lisäämiseksi olisi otettava käyttöön 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen ja 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien käsitteet, joiden avulla voitaisiin 
määritellä vaatimukset ja velvoitteet, joita 
noudattamalla voidaan varmistaa minkä 
tahansa käytettävän tai tarjottavan 
hyväksytyn luottamuspalvelun tai -tuotteen 
korkea tietoturvataso. Sekä hyväksytyillä 
että kehittyneillä sähköisillä 
allekirjoituksilla voi olla samanlainen 
oikeusvaikutus kuin käsin kirjoitetulla 
allekirjoituksella. Minkään tässä 
asetuksessa ei pitäisi rajoittaa 
luonnollisen tai oikeushenkilön kykyä 
näyttää todistetusti toteen millaisen 
sähköisen allekirjoituksen hyvänsä 
epäluotettavuutta. Hyväksytyn sähköisen 
allekirjoituksen kohdalla 
todistusvelvollisuus on kuitenkin taholla, 
joka kyseenalaistaa allekirjoittajan 
henkilöllisyyden.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että myös ei-hyväksytyllä allekirjoituksella voi olla sama vaikutus kuin 
käsin kirjoitetulla allekirjoituksella. Ainoana erona on todistusvelvollisuus.

Tarkistus 64
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sisämarkkinoita kohtaan tunnetun 
luottamuksen vahvistamiseksi ja 

(22) Pienten ja keskisuurien yrityksien 
(pk-yrityksien) ja kuluttajien 
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luottamuspalvelujen ja -tuotteiden käytön 
lisäämiseksi olisi otettava käyttöön 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen ja 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien käsitteet, joiden avulla voitaisiin 
määritellä vaatimukset ja velvoitteet, joita 
noudattamalla voidaan varmistaa minkä
tahansa käytettävän tai tarjottavan 
hyväksytyn luottamuspalvelun tai -tuotteen 
korkea tietoturvataso.

sisämarkkinoita kohtaan tunteman 
luottamuksen vahvistamiseksi ja 
luottamuspalvelujen ja -tuotteiden käytön 
lisäämiseksi olisi otettava käyttöön 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen ja 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien käsitteet, joiden avulla voitaisiin 
määritellä vaatimukset ja velvoitteet, joita 
noudattamalla voidaan varmistaa minkä 
tahansa käytettävän tai tarjottavan 
hyväksytyn luottamuspalvelun tai -tuotteen 
korkea tietoturvataso.

Or. en

Tarkistus 65
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) EU:ssa voimaan tulleeseen 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevaan YK:n yleissopimukseen 
sisältyvien velvoitteiden mukaisesti 
vammaisten olisi voitava käyttää 
luottamuspalveluja ja niiden tarjoamiseksi 
tarvittavia loppukäyttäjätuotteita 
tasavertaisesti muiden kuluttajien kanssa.

(23) EU:ssa voimaan tulleeseen 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevaan YK:n yleissopimukseen 
sisältyvien velvoitteiden mukaisesti sekä 
kunnioittaen ja noudattaen 
täysimääräisesti unionin säännöstä 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuudesta vammaisten olisi 
voitava käyttää luottamuspalveluja, 
sähköiseen tunnistamiseen liittyviä 
palveluja ja niiden tarjoamiseksi tarvittavia 
loppukäyttäjätuotteita tasavertaisesti 
muiden kuluttajien kanssa.

Or. en

Tarkistus 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien valvonnan helpottamiseksi
esimerkiksi silloin, kun palveluntarjoaja 
tarjoajaa palvelujaan toisen jäsenvaltion 
alueella, eikä kuulu valvonnan piiriin 
siellä, tai kun palveluntarjoajan tietokoneet 
sijaitsevat toisen jäsenvaltion kuin sen 
sijoittautumisvaltion alueella, olisi 
perustettava jäsenvaltioiden 
valvontaelinten keskinäisen avun 
järjestelmä.

(34) Jotta voidaan helpottaa ja tukea 
tehokkaasti tässä asetuksessa 
tarkoitettujen hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien valvontaa
esimerkiksi silloin, kun palveluntarjoaja 
tarjoaa palvelujaan toisen jäsenvaltion 
alueella, eikä kuulu valvonnan piiriin 
siellä, tai kun palveluntarjoajan tietokoneet 
sijaitsevat toisen jäsenvaltion kuin sen 
sijoittautumisvaltion alueella, olisi 
perustettava jäsenvaltioiden 
valvontaelinten keskinäisen avun 
järjestelmä. Tämän järjestelmän 
tavoitteena on myös yksinkertaistaminen 
ja hyväksytyille luottamuspalvelujen 
tarjoajille aiheutuvan hallinnollisen 
rasituksen vähentäminen keskitettynä 
asiointipisteenä toimivan valvontaelimen 
avulla.

Or. fr

Tarkistus 67
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Kun tietty transaktio edellyttää 
oikeushenkilön hyväksyttyä sähköistä 
leimaa, olisi samalla tavoin hyväksyttävä 
myös kyseisen oikeushenkilön valtuutetun 
edustajan hyväksytty sähköinen 
allekirjoitus.

(42) Kun kansallinen tai unionin 
lainsäädäntö edellyttää oikeushenkilön 
hyväksyttyä sähköistä leimaa, olisi samalla 
tavoin hyväksyttävä myös kyseisen 
oikeushenkilön valtuutetun edustajan 
hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

Or. de

Tarkistus 68
Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Sähköisten leimojen olisi toimittava 
todisteena siitä, että tietty sähköinen 
asiakirja on lähtöisin tietyltä 
oikeushenkilöltä, ja varmistettava näin 
asiakirjan alkuperä ja koskemattomuus.

(43) Pätevien sähköisten leimojen olisi 
toimittava prima facie -todisteena niihin 
liittyvän sähköisen asiakirjan aitoudesta 
ja koskemattomuudesta. Valtuutusta, 
edustusta ja oikeuskelpoisuutta koskevien 
kansallisten säännösten olisi säilyttävä 
muuttumattomina.

Or. de

Tarkistus 69
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Sähköisten leimojen olisi toimittava 
todisteena siitä, että tietty sähköinen 
asiakirja on lähtöisin tietyltä 
oikeushenkilöltä, ja varmistettava näin 
asiakirjan alkuperä ja koskemattomuus.

(43) Sähköisillä leimoilla olisi katsottava 
olevan samanlainen oikeusvaikutus kuin 
fyysisesti painettavilla leimoilla, kuten 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

Or. en

Tarkistus 70
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Rajojen yli tapahtuvan sähköisten 
asiakirjojen käytön tehostamiseksi tässä 
asetuksessa olisi säädettävä sähköisten 
asiakirjojen oikeusvaikutuksista, joiden 

Poistetaan.
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olisi katsottava vastaavan 
paperiasiakirjojen oikeusvaikutuksia 
riippuen riskinarvioinnista ja edellyttäen, 
että asiakirjojen aitous ja 
koskemattomuus on varmistettu. 
Sisämarkkinoilla suoritettavien rajat 
ylittävien sähköisten transaktioiden 
jatkokehityksen kannalta on lisäksi 
tärkeää, että jäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti peräisin olevat alkuperäiset 
sähköiset asiakirjat tai niiden oikeaksi 
todistetut jäljennökset hyväksytään 
sellaisiksi myös muissa jäsenvaltioissa. 
Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden oikeuteen määritellä sitä, 
mitä kansallisella tasolla tarkoitetaan 
alkuperäiskappaleella tai jäljennöksellä, 
vaan varmistaa, että niitä voidaan käyttää 
sellaisina myös rajojen yli.

Or. de

Tarkistus 71
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kansalaisille tiedotetaan selkeästi 
sähköisen tunnistamisen käyttöön 
liittyvistä mahdollisuuksista ja 
rajoituksista.

Or. en

Tarkistus 72
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(49) Tämän asetuksen tiettyjen 
yksityiskohtaisten teknisten näkökohtien 
täydentämiseksi joustavasti ja nopeasti 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavien 
seikkojen osalta: sähköisen tunnistamisen 
yhteentoimivuus, luottamuspalvelujen 
tarjoajilta vaadittavat 
tietoturvatoimenpiteet, palveluntarjoajien 
tarkastamisesta vastaavat tunnustetut 
riippumattomat tahot, luotettavat luettelot, 
sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin liittyvät vaatimukset, 
sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyihin 
varmenteisiin, niiden validointiin ja niiden 
säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
luontivälineiden sertifioinnista vastaavat 
laitokset, sähköisten leimojen 
tietoturvatasoihin ja sähköisten leimojen 
hyväksyttyihin varmenteisiin liittyvät 
vaatimukset ja jakelupalvelujen 
yhteentoimivuus. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

(49) Tämän asetuksen tiettyjen 
yksityiskohtaisten teknisten näkökohtien 
täydentämiseksi joustavasti ja nopeasti 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavien 
seikkojen osalta: sähköisen tunnistamisen 
yhteentoimivuus, luottamuspalvelujen 
tarjoajilta vaadittavat 
tietoturvatoimenpiteet, sähköisten 
allekirjoitusten hyväksyttyihin 
varmenteisiin, niiden validointiin ja niiden 
säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
luontivälineiden sertifioinnista vastaavat 
laitokset, sähköisten leimojen 
hyväksyttyihin varmenteisiin liittyvät 
vaatimukset ja jakelupalvelujen 
yhteentoimivuus. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. fr

Perustelu

Johdanto-osan 49 kappale on muutettava delegoituja säädöksiä koskevien valmistelijan
esittämien tarkistusten mukaisesti.

Tarkistus 73
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(51 a) Kansainvälisten ja eurooppalaisten 
organisaatioiden toteuttama standardointi 
tunnustetaan kansainvälisesti. Tätä työtä 
tehdään yhteistyössä elinkeinoalojen ja 
asiaankuuluvien toimijoiden kanssa, ja 
sitä rahoittavat muun muassa Euroopan 
unioni ja kansalliset viranomaiset. Jotta 
voidaan varmistaa sähköisen 
tunnistamisen ja sähköisten 
luottamuspalvelujen korkea 
turvallisuustaso ja etenkin silloin, kun 
Euroopan komissio laatii delegoituja 
säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, on 
otettava huomioon esimerkiksi Euroopan 
standardisointikomitean (CEN), 
Euroopan telealan standardointilaitoksen 
(ETSI), Euroopan sähkötekniikan 
standardointikomitean (CENELEC) tai 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) vahvistamat standardit.

Or. fr

Tarkistus 74
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa annetaan 
sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi sähköistä 
tunnistamista ja sähköisiin transaktioihin 
liittyviä sähköisiä luottamuspalveluja 
koskevia sääntöjä.

1. Tässä asetuksessa annetaan 
sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi, korkean 
tietoturvatason takaamiseksi ja 
kansalaisten digitaaliseen ympäristöön 
kohdistaman luottamuksen 
vahvistamiseksi sähköistä tunnistamista ja 
sähköisiin transaktioihin liittyviä sähköisiä
luottamuspalveluja koskevia sääntöjä.

Or. it
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Perustelu

Jotta tämän asetuksen tavoitteita voitaisiin tehokkaasti edistää lisäämällä luottamusta 
turvallisiin ja luotettaviin rajat ylittäviin sähköisiin transaktioihin, on varmistettava korkea 
tietoturvataso ja rajoitettava verkkoympäristöjen yleisen tietoturvatason alenemisen vaaraa, 
sillä se saattaisi aiheuttaa asetuksen epätoivottuja seurauksia.

Tarkistus 75
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa annetaan 
sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi sähköistä 
tunnistamista ja sähköisiin transaktioihin 
liittyviä sähköisiä luottamuspalveluja 
koskevia sääntöjä.

1. Tässä asetuksessa annetaan 
sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi sähköistä 
tunnistamista ja sähköisiin transaktioihin 
liittyviä luottamuspalveluja koskevia 
sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Sana ”sähköinen” toistuu tarpeettomasti.

Tarkistus 76
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tällä asetuksella vahvistetaan 
oikeudelliset puitteet sähköisille 
allekirjoituksille, sähköisille leimoille, 
sähköisille aikaleimoille, sähköisille 
asiakirjoille, sähköisille jakelupalveluille ja 
verkkosivustojen todentamiselle.

3. Tällä asetuksella vahvistetaan 
oikeudelliset puitteet sähköisille 
allekirjoituksille, sähköisille leimoille, 
sähköisille aikaleimoille, sähköisille 
asiakirjoille ja sähköisille jakelupalveluille.

Or. en
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Perustelu

Verkkosivujen yhteydessä todettakoon, että on jo olemassa teollisia standardeja, jotka 
kuluttajat ovat yleisesti hyväksyneet ja tunnustaneet. Näin ollen on epäselvää, tuottaako 
verkkosivuston todentamisen hyväksytty varmenne lisäarvoa. Lisäksi internet on luonteeltaan 
maailmanlaajuinen ja käyttäjät joutuisivat tekemisiin niin unionin lainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvien kuin siihen kuulumattomien verkkosivustojen kanssa, mikä 
saattaisi aiheuttaa sekaannusta ja epävarmuutta, erityisesti siitä syystä, että 
”hyväksymättömät” verkkosivustot eivät olisi itsessään vähemmän turvallisia.

Tarkistus 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tällä asetuksella vahvistetaan 
oikeudelliset puitteet sähköisille 
allekirjoituksille, sähköisille leimoille, 
sähköisille aikaleimoille, sähköisille 
asiakirjoille, sähköisille jakelupalveluille ja 
verkkosivustojen todentamiselle.

3. Tällä asetuksella vahvistetaan 
oikeudelliset puitteet sähköisille 
allekirjoituksille, sähköisille leimoille, 
sähköiselle validoinnille ja 
tarkastamiselle, sähköisille aikaleimoille, 
sähköisille asiakirjoille, sähköisille 
jakelupalveluille ja verkkosivustojen 
todentamiselle.

Or. en

Tarkistus 78
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tällä asetuksella varmistetaan, että 
tämän asetuksen mukaiset
luottamuspalvelut ja -tuotteet saavat 
liikkua vapaasti sisämarkkinoilla.

4. Tällä asetuksella varmistetaan, että 
tämän asetuksen mukaiset hyväksytyt ja ei-
hyväksytyt luottamuspalvelut ja -tuotteet 
saavat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla.

Or. en



AM\933270FI.doc 17/138 PE508.270v01-00

FI

Perustelu

Olisi varmistettava, että myös ei-hyväksytyt palvelut voivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla.

Tarkistus 79
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden 
itsensä toteuttamaan, niiden puolesta 
toteutettuun tai niiden vastuulla 
tapahtuvaan sähköiseen tunnistamiseen 
sekä unioniin sijoittautuneisiin 
luottamuspalvelujen tarjoajiin.

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden 
itsensä toteuttamaan, valtuuttamaan tai 
tunnustamaan sähköiseen tunnistamiseen 
sekä unionissa toimiviin 
luottamuspalvelujen tarjoajiin.

Or. en

Tarkistus 80
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden 
itsensä toteuttamaan, niiden puolesta 
toteutettuun tai niiden vastuulla 
tapahtuvaan sähköiseen tunnistamiseen 
sekä unioniin sijoittautuneisiin 
luottamuspalvelujen tarjoajiin.

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden 
itsensä tunnustamaan taikka niiden 
toimesta tai niiden puolesta myönnettyyn 
sähköiseen tunnistamiseen sekä unioniin 
sijoittautuneisiin luottamuspalvelujen 
tarjoajiin.

Or. en

Perustelu

Yksityisen sektorin järjestelmästä olisi periaatteessa annettava ilmoitus, jos se on jäsenvaltion 
tunnustama.
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Tarkistus 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta vapaaehtoisiin 
yksityisoikeudellisiin sopimuksiin 
perustuvien sähköisten 
luottamuspalvelujen tarjontaan.

2. Tätä asetusta ei sovelleta yksinomaan 
vapaaehtoisiin yksityisoikeudellisiin 
sopimuksiin perustuvien sähköisten 
luottamuspalvelujen tarjontaan. Tällaisten 
luottamuspalvelujen validiutta, 
vapaaehtoisiin sopimuksiin perustuvaa 
oikeusvaikutusta ja käytettävyyttä 
todisteena oikeudellisissa menettelyissä ei 
voida kieltää pelkästään sillä perusteella, 
että
– ne ovat sähköisessä muodossa tai
– ne eivät perustu sähköisen 
allekirjoituksen hyväksyttyyn 
varmenteeseen tai sähköisen leiman 
hyväksyttyyn varmenteeseen tai 
verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyyn varmenteeseen
– ne eivät ole hyväksytyn 
luottamuspalvelujen tarjoajan antamia
– niitä ei ole luotu hyväksytyllä sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineellä tai 
hyväksytyllä sähköisen leiman 
luontivälineellä.

Or. en

Tarkistus 82
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta vapaaehtoisiin 
yksityisoikeudellisiin sopimuksiin 

2. Tätä asetusta ei sovelleta yksinomaan 
eri tahojen muodostaman suljetun 
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perustuvien sähköisten 
luottamuspalvelujen tarjontaan.

ryhmän sisäisiä tarkoituksia varten 
tarjottujen sähköisten luottamuspalvelujen 
tarjontaan. Sellaiset kolmannet osapuolet, 
jotka haluavat kiistää tällaisen 
luottamuspalvelun pätevyyden, eivät voi 
tehdä niin pelkästään sillä perusteella, 
että luottamuspalvelu ei täyttänyt tässä 
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto oli epäselvä ja olisi saattanut antaa ymmärtää, että 
yksityisoikeudessa taataan asetuksen ulkopuolelle jättäytymistä koskeva vaihtoehto. Sen 
sijaan on syytä selventää, että näitä palveluja ei tarjota yleisölle ja että osapuolet ovat 
rajoitettuja ja yksilöityjä.

Tarkistus 83
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta ei sovelleta näkökohtiin, 
jotka liittyvät sellaisten sopimusten tai 
muiden oikeudellisten velvoitteiden 
vahvistamiseen ja pätevyyteen, joihin 
sisältyy kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä asetettuja 
muotovaatimuksia.

3. Tämä asetus ei vaikuta kansallisiin tai 
unionin säännöksiin sopimusten tai 
muiden yksityisoikeudellisten velvoitteiden 
perusteista tai pätevyydestä.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto on liian epämääräinen käytettäväksi asetuksessa.

Tarkistus 84
Phil Prendergast
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta ei sovelleta näkökohtiin, 
jotka liittyvät sellaisten sopimusten tai
muiden oikeudellisten velvoitteiden 
vahvistamiseen ja pätevyyteen, joihin 
sisältyy kansallisessa tai unionin
lainsäädännössä asetettuja 
muotovaatimuksia.

3. Tätä asetusta sovelletaan kansallista tai 
unionin lainsäädäntöä rajoittamatta 
sellaisten sopimusten ja muiden 
velvoitteiden vahvistamiseen ja 
pätevyyteen, joihin sisältyy 
muotovaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Tämä asetus ei vaikuta kansallisessa 
tai unionin lainsäädännössä säädettyihin 
asiakirjojen käyttöä koskeviin sääntöihin 
ja rajoituksiin. Sitä ei sovelleta 
rekisteröintimenettelyihin eikä varsinkaan 
kiinteistö- ja 
kaupparekisterimenettelyihin.

Or. de

Tarkistus 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’sähköisellä tunnistamisella’ prosessia, 
jossa käytetään yksiselitteisesti tiettyä 
luonnollista tai oikeushenkilöä edustavia 

1) ’sähköisellä tunnistamisella’ prosessia, 
jossa käytetään tiettyä luonnollista tai 
oikeushenkilöä edustavia henkilön 
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henkilön tunnistetietoja sähköisessä 
muodossa;

tunnistetietoja sähköisessä muodossa joko 
yksiselitteisesti tai tietyn tarkoituksen 
edellyttämällä tasolla;

Or. en

Perustelu

Tietojen minimoinnin periaate olisi sisällytettävä tähän ehdotukseen. Vaikka jotkin palvelut 
edellyttävät yksiselitteistä tunnistamista, toiset eivät välttämättä edellytä kaikkien tietojen 
siirtämistä. Käytännön esimerkki olisi yksinkertainen iän tarkastamista koskeva toimi, jossa ei 
edellytetä muita henkilötietoja.

Tarkistus 87
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’todentamisella’ sähköistä prosessia, 
joka mahdollistaa luonnollisen tai 
oikeushenkilön sähköisen tunnistamisen tai 
sähköisen tiedon alkuperän ja 
koskemattomuuden validoinnin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 88
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sillä voidaan yksilöidä allekirjoittaja; b) sillä voidaan todistaa allekirjoittajan 
henkilöllisyys oikeaksi;

Or. en
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Tarkistus 89
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se on liitetty kohteenaan olevaan
tietoon siten, että tiedon mahdollinen 
myöhempi muuttaminen voidaan havaita;

d) se on liitetty allekirjoitettuun tietoon 
siten, että tiedon mahdollinen myöhempi 
muuttaminen voidaan havaita;

Or. en

Tarkistus 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’varmenteella’ sähköistä todistusta, 
joka liittää luonnollisen henkilön sähköisen 
allekirjoituksen validointitiedot tai 
oikeushenkilön sähköisen leiman 
validointitiedot varmenteeseen ja vahvistaa 
nämä kyseiseen henkilöön liittyvät tiedot;

10) ’varmenteella’ sähköistä todistusta, 
joka liittää jonkin tahon tunnistetiedot, tai 
luonnollisen henkilön sähköisen 
allekirjoituksen validointitiedot tai 
oikeushenkilön sähköisen leiman 
validointitiedot ja vahvistaa nämä 
kyseiseen henkilöön liittyvät tiedot;

Or. en

Tarkistus 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11) ’sähköisen allekirjoituksen 
hyväksytyllä varmenteella’ todistusta, jota 
käytetään sähköisen allekirjoituksen 
tukena, jonka on myöntänyt hyväksytty 

11) ’sähköisen allekirjoituksen 
hyväksytyllä varmenteella’ varmennetta, 
jota käytetään sähköisen allekirjoituksen 
tukena, jonka on myöntänyt hyväksytty 
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luottamuspalvelujen tarjoaja ja joka täyttää 
liitteessä I säädetyt vaatimukset;

luottamuspalvelujen tarjoaja ja joka täyttää 
liitteessä I säädetyt vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’luottamuspalvelulla’ sähköistä 
palvelua, joka koostuu sähköisten 
allekirjoitusten, sähköisten leimojen, 
sähköisten aikaleimojen, sähköisten 
asiakirjojen, sähköisten jakelupalvelujen, 
verkkosivustojen todentamisen ja 
sähköisten varmenteiden, mukaan luettuina 
sähköisten allekirjoitusten ja sähköisten 
leimojen varmenteet, luomisesta, 
tarkastamisesta, validoinnista, käsittelystä 
ja säilyttämisestä;

12) ’luottamuspalvelulla’ sähköistä 
palvelua, joka koostuu sähköisten 
allekirjoitusten, sähköisten leimojen, 
sähköisten aikaleimojen, sähköisten 
asiakirjojen, sähköisten jakelupalvelujen, 
verkkosivustojen todentamisen ja 
sähköisten varmenteiden, mukaan luettuina 
sähköisten allekirjoitusten ja sähköisten 
leimojen varmenteet, luomisesta, 
tarkastamisesta, validoinnista tai 
säilyttämisestä;

Or. en

Tarkistus 93
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’luottamuspalvelulla’ sähköistä 
palvelua, joka koostuu sähköisten 
allekirjoitusten, sähköisten leimojen, 
sähköisten aikaleimojen, sähköisten 
asiakirjojen, sähköisten jakelupalvelujen, 
verkkosivustojen todentamisen ja 
sähköisten varmenteiden, mukaan luettuina 
sähköisten allekirjoitusten ja sähköisten 
leimojen varmenteet, luomisesta, 

12) ’luottamuspalvelulla’ sähköistä 
palvelua, joka koostuu sähköisten 
allekirjoitusten, sähköisten leimojen, 
sähköisten aikaleimojen, sähköisten 
asiakirjojen, sähköisten jakelupalvelujen
tai sähköisten varmenteiden, mukaan 
luettuina sähköisten allekirjoitusten ja 
sähköisten leimojen varmenteet, 
luomisesta, tarkastamisesta, validoinnista, 
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tarkastamisesta, validoinnista, käsittelystä 
ja säilyttämisestä;

käsittelystä ja säilyttämisestä;

Or. en

Perustelu

Verkkosivustojen todentaminen olisi suljettava tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 
Luettelon ei pitäisi myöskään olla kumulatiivinen.

Tarkistus 94
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’hyväksytyllä luottamuspalvelulla’ 
luottamuspalvelua, joka täyttää tässä 
asetuksessa säädetyt sovellettavat 
vaatimukset;

13) ’hyväksytyllä luottamuspalvelulla’ 
luottamuspalvelua, joka täyttää tässä 
asetuksessa vahvistetut sovellettavat 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 95
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20) ’sähköisellä leimalla’ sähköisessä 
muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai 
joka loogisesti liittyy muuhun sähköiseen 
tietoon ja jolla varmistetaan kyseisen muun 
tiedon alkuperä ja koskemattomuus;

20) ’sähköisellä leimalla’ sähköisessä 
muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai 
joka loogisesti liittyy muuhun sähköiseen 
tietoon ja jolla varmistetaan kyseisen muun 
tiedon aitous ja koskemattomuus;

Or. de
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Tarkistus 96
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se on liitetty kohteenaan olevaan
tietoon siten, että tiedon mahdollinen 
myöhempi muuttaminen voidaan havaita;

d) se on liitetty tietoon, jonka alkuperän ja 
koskemattomuuden se todistaa, siten, että 
tiedon mahdollinen myöhempi 
muuttaminen voidaan havaita;

Or. en

Tarkistus 97
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

30) ’verkkosivuston todentamisen 
hyväksytyllä varmenteella’ todistusta, 
jonka avulla verkkosivusto voidaan 
todentaa, joka liittää verkkosivuston 
siihen henkilöön, jolle varmenne on 
myönnetty, jonka on myöntänyt 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja ja 
joka täyttää liitteessä IV säädetyt 
vaatimukset;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, tuottaako verkkosivuston todentamisen hyväksytty varmenne lisäarvoa.

Tarkistus 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen 
luottamuspalvelujen tarjoajan 
luottamuspalvelujen tarjontaa jäsenvaltion 
alueella ei saa rajoittaa syistä, jotka 
kuuluvat tämän asetuksen kattamiin 
aloihin.

1. Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen 
luottamuspalvelujen tarjoajan 
luottamuspalvelujen tarjontaa jäsenvaltion 
alueella ei saa rajoittaa syistä, jotka 
kuuluvat tämän asetuksen kattamiin
aloihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevat 
luottamuspalvelut hyväksytään todisteiksi 
oikeudellisissa menettelyissä.

Or. en

Tarkistus 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toisessa jäsenvaltiossa tarjottujen 
luottamuspalvelujen kohdalla 
sertifiointipolitiikkaa koskevat asiakirjat 
on asetettava julkisesti saataville mainitun 
jäsenvaltion virallisilla kielillä tai 
englannin kielellä.

Or. en

Tarkistus 100
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastavuoroinen tunnustaminen ja 
hyväksyminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Or. it



AM\933270FI.doc 27/138 PE508.270v01-00

FI

Perustelu

Tunnustaminen ja hyväksyminen ovat teknisestä ja oikeudellisesta näkökulmasta kaksi eri 
käsitettä, joita ei pidä sekoittaa keskenään ja liittää toisiinsa järjestelmällisesti.

Tarkistus 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastavuoroinen tunnustaminen ja 
hyväksyminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Or. en

Tarkistus 102
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä tunnistamista 
sähköisen tunnistamisen menetelmän ja 
todentamisen avulla, kaikki toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otetut sähköisen 
tunnistamisen menetelmät, jotka kuuluvat 
sellaisen järjestelmän piiriin, joka sisältyy 
komission 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen julkaisemaan 
luetteloon, on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kyseisen palvelun käyttöä 
varten.

Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä tunnistamista 
sähköisen tunnistamisen menetelmän ja 
todentamisen avulla, toisessa jäsenvaltiossa 
käyttöön otetut sähköisen tunnistamisen 
menetelmät, joiden 
tietoturvavarmistustaso on sama tai 
korkeampi ja jotka on ilmoitettu 
7 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen julkaistuun luetteloon, on 
tunnustettava kyseisen palvelun verkossa 
tapahtuvaa käyttöä varten kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun komissio 
julkaisee ilmoitettujen menetelmien 
luettelon.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään asiaa ja ehdotetaan sanan ”hyväksytty” poistamista, koska on 
epäselvää, mikä on hyväksytyn ja tunnustetun välinen oikeudellinen ero ja onko se ylipäätään 
tarpeellinen. Lisäksi jäsenvaltioille olisi ilmoitettava aikaväli, jolloin niiden on toteutettava 
tarvittavia toimia muiden tunnistamisen menetelmien tunnustamiseksi sen jälkeen, kun niistä 
on annettu ilmoitus ja ne on julkaistu.

Tarkistus 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä tunnistamista 
sähköisen tunnistamisen menetelmän ja 
todentamisen avulla, kaikki toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otetut sähköisen 
tunnistamisen menetelmät, jotka kuuluvat
sellaisen järjestelmän piiriin, joka sisältyy 
komission 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen julkaisemaan 
luetteloon, on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kyseisen palvelun käyttöä 
varten.

Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 
unionin tai kansallisen lainsäädännön tai 
hallinnollisen käytännön nojalla sähköistä 
tunnistamista sähköisen tunnistamisen 
menetelmän ja todentamisen avulla 
jossakin jäsenvaltiossa tai unionin 
toimielimessä, toisessa jäsenvaltiossa tai 
unionin toimielimessä käyttöön otetut 
sähköisen tunnistamisen menetelmät, jotka 
kuuluvat sellaisen järjestelmän piiriin, joka 
sisältyy komission 7 artiklan mukaisesti
julkaisemaan luetteloon, on tunnustettava 
jäsenvaltiossa tai unionin toimielimessä 
kyseisen palvelun verkossa tapahtuvaa 
käyttöä varten viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
menetelmän kattava luettelo julkaistaan.

Or. en

Tarkistus 104
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä tunnistamista 
sähköisen tunnistamisen menetelmän ja 
todentamisen avulla, kaikki toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otetut sähköisen 
tunnistamisen menetelmät, jotka kuuluvat 
sellaisen järjestelmän piiriin, joka sisältyy 
komission 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen julkaisemaan 
luetteloon, on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kyseisen palvelun käyttöä 
varten.

Kun verkkopalvelun käyttö on saatavilla 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä tunnistamista 
varten sähköisen tunnistamisen 
menetelmän ja todentamisen avulla, kaikki 
toisessa jäsenvaltiossa käyttöön otetut 
sähköisen tunnistamisen menetelmät, jotka 
kuuluvat sellaisen järjestelmän piiriin, joka 
sisältyy komission 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen julkaisemaan 
luetteloon, on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kyseisen palvelun käyttöä 
varten, edellyttäen, että palvelua ei ole 
rajoitettu koskemaan ainoastaan jonkin 
jäsenvaltion tai sen alueellisen yksikön 
asukkaita.

Or. en

Tarkistus 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 kohtaa sovelletaan ainoastaan tiettyihin 
rajat ylittäviin julkisiin palveluihin. 
Näiden tiettyjen rajat ylittävien palvelujen 
määrittämiseksi komissio laatii luettelon 
täytäntöönpanosäädöksen välityksellä. 
Täytäntöönpanosäädöksen on oltava 
8 artiklan mukainen ja se hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 106
Phil Prendergast
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sähköisen tunnistamisen menetelmä on 
annettu käyttöön ilmoittavan jäsenvaltion 
toimesta, sen puolesta tai sen vastuulla;

a) sähköisen tunnistamisen menetelmä on 
annettu käyttöön ilmoittavan jäsenvaltion 
toimesta, sen valtuuttama tai tunnustama;

Or. en

Tarkistus 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sähköisen tunnistamisen menetelmä on 
annettu käyttöön ilmoittavan jäsenvaltion 
toimesta, sen puolesta tai sen vastuulla;

a) sähköisen tunnistamisen menetelmä on 
ilmoittavan jäsenvaltion tunnustama, sen 
toimesta tai sen puolesta annettu;

Or. en

Perustelu

Yksityisen sektorin järjestelmästä olisi periaatteessa annettava ilmoitus, jos se on jäsenvaltion 
tunnustama.

Tarkistus 108
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sähköisen tunnistamisen menetelmää 
voidaan käyttää ainakin sellaisiin julkisiin 
palveluihin pääsemiseksi, jotka edellyttävät 
ilmoittavassa jäsenvaltiossa sähköistä 
tunnistamista;

b) sähköisen tunnistamisen menetelmää 
voidaan käyttää ainakin sellaisiin julkisiin 
palveluihin pääsemiseksi, jotka hyväksyvät 
ilmoittavassa jäsenvaltiossa sähköisen 
tunnistamisen;
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Or. en

Tarkistus 109
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sähköisen tunnistamisen 
menetelmässä yhdistetään eri 
tietoturvatasot niiden eri palvelujen 
mukaan, joihin on pääsy.

Or. it

Perustelu

On tarpeen säätää erilaisista tietoturvatasoista. Asetusehdotuksessa ei tarkenneta, 
minkälaisiin verkkopalveluihin pääsyn sähköinen tunnistaminen mahdollistaa. Yksityisiin ja 
arkaluonteisiin tietoihin pääsy on liitettävä ”identiteetin luotettavuuden” tasoon, joka 
poikkeaa siitä, jota edellytetään yleisiin tietoihin tai transaktioihin liittyvien palveluihin 
pääsyn kohdalla. On luotava identiteetin tunnistamisprosessi, jotta voidaan taata 
asianmukainen ja johdonmukainen tietoturvataso sellaista palvelua varten, johon 
kansalaisilla on pääsy.

Tarkistus 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
henkilötunnistetiedot on liitetty 
yksiselitteisesti 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun luonnolliseen tai 
oikeushenkilöön;

c) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
henkilötunnistetiedot on liitetty 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun luonnolliseen tai 
oikeushenkilöön joko yksiselitteisesti tai 
tietyn tarkoituksen edellyttämällä tasolla;

Or. en
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Perustelu

Tietojen minimoinnin periaate olisi sisällytettävä ehdotukseen. Vaikka jotkin palvelut 
edellyttävät yksiselitteistä tunnistamista, toiset eivät välttämättä edellytä kaikkien tietojen 
siirtämistä. Käytännön esimerkki olisi yksinkertainen iän tarkastamista koskeva toimi, jossa ei 
edellytetä muita henkilötietoja.

Tarkistus 111
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on jatkuvasti ja veloituksetta 
käytettävissä todentamismahdollisuus
niin, että mikä tahansa järjestelmään 
tukeutuva taho voi validoida sähköisessä 
muodossa vastaanotetut henkilökohtaiset 
tunnistetiedot. Jäsenvaltiot eivät saa 
asettaa niiden alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneille, tällaista 
todentamismahdollisuutta hyödyntäville 
järjestelmään tukeutuville tahoille
minkäänlaisia teknisiä erityisvaatimuksia. 
Jos ilmenee ilmoitettuun 
tunnistamisjärjestelmään tai 
todentamismahdollisuuteen liittyvä 
poikkeama tai näiden jonkin osan 
turvallisuus on vaarantunut, jäsenvaltioiden 
on viipymättä keskeytettävä tai 
peruutettava ilmoitettu 
tunnistamisjärjestelmä tai 
todentamismahdollisuus tai osa, jonka 
turvallisuus on vaarantunut, ja ilmoitettava 
asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle 
7 artiklan mukaisesti;

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on jatkuvasti ja veloituksetta 
käytettävissä todentamisen mahdollistava 
käyttöliittymä niin, että mikä tahansa 
järjestelmään tukeutuva taho voi validoida 
sähköisessä muodossa vastaanotetut 
henkilökohtaiset tunnistetiedot. 
Turvallisuuteen liittyvien näkökulmien 
huomioon ottamiseksi laadittuihin 
teknisiin erityisvaatimuksiin liittyen, joita 
jäsenvaltiot asettavat tällaista 
todentamismahdollisuutta hyödyntäville 
järjestelmään tukeutuville tahoille, voidaan 
veloittaa maksu, joka ei ylitä 
kustannuksia, eikä niissä pidä suhtautua 
syrjivästi jäsenvaltioiden alueen 
ulkopuolelle sijoittautuneisiin, 
järjestelmään tukeutuviin tahoihin. Jos 
ilmenee ilmoitettuun 
tunnistamisjärjestelmään tai 
todentamisjärjestelmään liittyvä 
poikkeama tai näiden jonkin osan 
turvallisuus on vaarantunut, jäsenvaltioiden 
on viipymättä keskeytettävä tai 
peruutettava ilmoitettu 
tunnistamisjärjestelmä tai 
todentamisjärjestelmä tai osa, jonka 
turvallisuus on vaarantunut, ja ilmoitettava 
asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle 
7 artiklan mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 112
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on jatkuvasti ja veloituksetta 
käytettävissä todentamismahdollisuus niin, 
että mikä tahansa järjestelmään tukeutuva 
taho voi validoida sähköisessä muodossa 
vastaanotetut henkilökohtaiset 
tunnistetiedot. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 
niiden alueen ulkopuolelle sijoittautuneille, 
tällaista todentamismahdollisuutta 
hyödyntäville järjestelmään tukeutuville 
tahoille minkäänlaisia teknisiä 
erityisvaatimuksia. Jos ilmenee 
ilmoitettuun tunnistamisjärjestelmään tai 
todentamismahdollisuuteen liittyvä 
poikkeama tai näiden jonkin osan 
turvallisuus on vaarantunut, jäsenvaltioiden 
on viipymättä keskeytettävä tai 
peruutettava ilmoitettu 
tunnistamisjärjestelmä tai 
todentamismahdollisuus tai osa, jonka 
turvallisuus on vaarantunut, ja ilmoitettava 
asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle 
7 artiklan mukaisesti;

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on jatkuvasti ja julkisten 
palvelujen käytön kohdalla veloituksetta 
käytettävissä todentamismahdollisuus niin, 
että mikä tahansa järjestelmään tukeutuva, 
mainitun jäsenvaltion alueen 
ulkopuolinen taho voi validoida 
sähköisessä muodossa vastaanotetut 
henkilökohtaiset tunnistetiedot. 
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa niiden alueen 
ulkopuolelle sijoittautuneille, tällaista 
todentamismahdollisuutta hyödyntäville 
järjestelmään tukeutuville tahoille 
minkäänlaisia suhteettomia teknisiä 
erityisvaatimuksia. Jos ilmenee 
ilmoitettuun tunnistamisjärjestelmään tai 
todentamismahdollisuuteen liittyvä 
poikkeama tai näiden jonkin osan 
turvallisuus on vaarantunut, jäsenvaltioiden 
on viipymättä keskeytettävä tai 
peruutettava ilmoitettu 
tunnistamisjärjestelmä tai 
todentamismahdollisuus tai osa, jonka 
turvallisuus on vaarantunut, ja ilmoitettava 
asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle 
7 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Vaikka julkisia palveluja olisi tarjottava veloituksetta, mikään ei estä sopimuspuolia 
sopimaan yksityisistä siirroista veloitettavasta maksusta. Vaikka yhteentoimivuus on 
asetuksen ohjaavana periaatteena, jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen voitava asettaa
tiettyjä teknisiä vaatimuksia, mikäli ne ovat niiden kansallisten järjestelmien kannalta 
keskeisessä asemassa ja liittyvät erityisesti tärkeisiin turvallisuusnäkökohtiin.
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Tarkistus 113
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) ilmoittava jäsenvaltio ottaa vastuun: e) ilmoittava jäsenvaltio asettuu 
takuuseen:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuutta olisi tarkasteltava erillään. Katso myöhemmät 
tarkistukset.

Tarkistus 114
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) c alakohdassa tarkoitetusta 
henkilökohtaisten tunnistetietojen 
yksiselitteisestä liittämisestä ja

i) c alakohdassa tarkoitetusta 
henkilökohtaisten tunnistetietojen 
liittämisestä ja

Or. en

Tarkistus 115
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) d alakohdassa kuvatusta 
todentamismahdollisuudesta.

ii) d alakohdassa kuvatusta 
todentamisjärjestelmästä.
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Or. en

Tarkistus 116
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ilmoittavat jäsenvaltiot voivat 
ilmoittaa sähköisen tunnistamisen 
järjestelmän kolmanteen valtioon 
sijoittautuneen varmennepalvelujen 
tarjoajan välityksellä ainoastaan, jos 
mainittu tarjoaja täyttää kaikki tässä 
asetuksessa vahvistetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 117
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin perusteet, jotta 
voidaan määrittää eri tietoturvatasot 
liitettäväksi eri palveluihin, joihin 
sähköinen tunnistusjärjestelmä 
mahdollistaa pääsyn.

Or. it

Perustelu

On tarpeen säätää erilaisista tietoturvatasoista. Yksityisiin ja arkaluonteisiin tietoihin pääsy 
on liitettävä ”identiteetin luotettavuuden” tasoon, joka poikkeaa siitä, jota edellytetään 
yleisiin tietoihin tai transaktioihin liittyvien palveluihin pääsyn kohdalla. Asetusehdotuksessa 
ei tarkenneta, minkälaisiin verkkopalveluihin pääsyn sähköinen tunnistaminen mahdollistaa.
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Tarkistus 118
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä sekä eri 
tietoturvatasot liitettäväksi eri palveluihin, 
joihin sähköinen tunnistusjärjestelmä 
mahdollistaa pääsyn;

Or. it

Tarkistus 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä ja sen 
tietoturvavarmistustasosta;

Or. en

Tarkistus 120
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedot siitä, mikä taho hallinnoi 
yksiselitteisten henkilötunnisteiden 
rekisteröintiä;

c) tiedot siitä, mikä taho hallinnoi 
henkilötunnisteiden rekisteröintiä;
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Or. en

Perustelu

Muutos, jolla sisällytetään tietojen minimoimista koskeva periaate. Tarkistuksessa 
(englanninkielisessä versiossa) selvennetään myös, että tässä yhteydessä merkitystä on 
enemmän taholla kuin varsinaisella henkilöllä.

Tarkistus 121
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus todentamismahdollisuudesta; d) kuvaus todentamismahdollisuudesta, 
myös palvelujen käyttöön vaadittavien eri 
tietoturvatasojen mukaan;

Or. it

Tarkistus 122
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus todentamismahdollisuudesta; d) kuvaus todentamismahdollisuudesta ja 
siihen tukeutuville tahoille mahdollisesti 
asetetut tekniset vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 123
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus todentamismahdollisuudesta; d) kuvaus todentamisjärjestelmästä;

Or. en

Tarkistus 124
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) järjestelyt joko ilmoitetun 
tunnistamisjärjestelmän tai 
todentamismahdollisuuden tai niiden 
osien, joiden turvallisuus on vaarantunut, 
keskeyttämistä tai peruuttamista varten.

e) järjestelyt joko ilmoitetun 
tunnistamisjärjestelmän tai 
todentamisjärjestelmän tai niiden osien, 
joiden turvallisuus on vaarantunut, 
keskeyttämistä tai peruuttamista varten.

Or. en

Tarkistus 125
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuuden kuukauden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta komissio julkaisee 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
luettelon 1 kohdan nojalla ilmoitetuista 
sähköisen tunnistamisen järjestelmistä sekä 
niitä koskevat perustiedot.

2. Kuuden kuukauden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta komissio julkaisee 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
sekä julkisella verkkosivustolla luettelon 
1 kohdan nojalla ilmoitetuista sähköisen 
tunnistamisen järjestelmistä sekä niitä 
koskevat perustiedot.

Or. en

Perustelu

Julkaiseminen julkisella verkkosivustolla varmistaisi käyttäjäystävällisyyden.
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Tarkistus 126
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoittamiseen liittyvät olosuhteet, 
muotoseikat ja menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoittamiseen liittyvät muotoseikat ja 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 127
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Vastuu

1. Ilmoittava jäsenvaltio on vastuussa 
sähköisen tunnistamisen menetelmiin, 
jotka on annettu käyttöön sen toimesta tai 
sen puolesta, liittyen aiheutuvasta 
suorasta vahingosta, joka johtuu 
6 artiklan mukaisten velvoitteiden 
noudattamatta jättämisestä, ellei se pysty 
todistamaan, ettei se ole toiminut 
huolimattomasti.
2. Sellainen taho, joka antaa käyttöön 
sähköisen tunnistamisen menetelmän, 
joka on jäsenvaltion tunnustama ja 
ilmoittama 7 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, on vastuussa, 
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jollei ole varmistettu
– i) henkilökohtaisten tunnistetietojen 
yksiselitteistä liittämistä ja
– ii) todentamismahdollisuutta,
ellei se pysty todistamaan, ettei se ole 
toiminut huolimattomasti.

Or. en

Perustelu

Vastuun kaltaista tärkeää kysymystä olisi luottamuspalvelujen tavoin säänneltävä erillään 
ilmoitusmenettelystä, johon se ei sovi. Ehdotuksessa artiklaksi otetaan huomioon sekä julkiset
että yksityiset sähköisen tunnistamisen menetelmät.

Tarkistus 128
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
1. Jos ilmenee 7 artiklan 1 kohdan nojalla 
ilmoitettuun sähköisen tunnistamisen 
järjestelmään tai 6 artiklan d kohdassa 
tarkoitettuun todentamiseen liittyvä 
poikkeama tai näiden jonkin osan 
turvallisuus on vaarantunut tavalla, joka 
vaikuttaisi mainitun järjestelmän 
luotettavuuteen rajat ylittävien 
transaktioiden kohdalla, ilmoittavan 
jäsenvaltion on viipymättä keskeytettävä 
tai peruutettava kyseisen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmän tai 
todentamisen tai kyseisten osien, joiden 
turvallisuus on vaarantunut, rajat ylittävä 
osa, ja ilmoitettava asiasta muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle.
2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu poikkeama 
tai turvallisuuden vaarantuminen on 
korjattu, ilmoittava jäsenvaltio luo 
todentamisen uudelleen ja ilmoittaa 
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mahdollisimman pian asiasta muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle.
3. Jos 1 kohdassa tarkoitettua 
poikkeamaa tai turvallisuuden 
vaarantumista ei korjata kolmen 
kuukauden kuluessa keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta, ilmoittavan jäsenvaltion 
on ilmoitettava sähköisen tunnistamisen 
menetelmän peruuttamisesta muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle. Komissio 
julkaisee mahdollisimman pian Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon tehdyt 
vastaavat tarkistukset.

Or. en

Perustelu

Ehdotettujen muutoksien tarkoituksena on selventää prosessia poikkeaman tai turvallisuuden 
vaarantumisen tapauksessa.

Tarkistus 129
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
1. Ilmoittava jäsenvaltio on vastuussa 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
aiheutuvasta suorasta vahingosta, joka 
johtuu 6 artiklan c ja d alakohdassa 
säädettyjen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä, jollei jäsenvaltio pysty 
todistamaan, ettei se ole toiminut 
huolimattomasti.
2. Sähköisen tunnisteen menetelmän 
hyväksyvä taho on vastuussa kaikista 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat 
siitä, että – soveltaen kansallisten 
järjestelmien henkilöllisyyden 
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varmistustasoja – ei ole varmistettu:
i) 6 artiklan c a alakohdassa tarkoitettua 
henkilökohtaisten tunnistetietojen 
liittämistä ja
ii) 6 artiklan d kohdassa tarkoitetun 
todentamisen asianmukaista 
täytäntöönpanoa,
ellei se pysty todistamaan, ettei se ole 
toiminut huolimattomasti.
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa ei rajoiteta 
kansallisen lainsäädännön mukaisia 
osapuolten vastuita transaktiossa, jossa 
käytetään ilmoitetun järjestelmän piiriin 
kuuluvaa sähköisen tunnistamisen 
menetelmää.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, mistä jäsenvaltio/taho, joka hyväksyy sähköisen tunnisteen 
menetelmän, on vastuussa. Tämän tarkistuksen nojalla ilmoittava jäsenvaltio/taho, joka 
hyväksyy sähköisen tunnisteen menetelmän, olisi vastuussa, jolleivät ne pysty todistamaan, 
etteivät ne ole toimineet huolimattomasti. Tämä on johdonmukaista 9 artiklassa käyttöön 
otettuun lähestymistapaan nähden ja varmistaa johdonmukaisuuden vastuukysymyksissä 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 130
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Koordinointi Koordinointi ja yhteentoimivuus

Or. it

Tarkistus 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Koordinointi Yhteentoimivuus ja koordinointi

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan olisi viime kädessä katettava sellaisten järjestelmien yhteentoimivuus, joiden 
kohdalla jäsenvaltioiden välinen koordinointi on vain keino saavuttaa tavoite.

Tarkistus 132
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen ilmoitetun järjestelmän 
piiriin kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien yhteentoimivuuden ja 
parantaakseen niiden tietoturvaa.

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen ilmoitetun järjestelmän 
piiriin kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien yhteentoimivuuden ja 
teknisen neutraaliuden ja parantaakseen 
niiden tietoturvaa.

Or. it

Perustelu

Teknisen yhteentoimivuuden takaavien sääntöjen on oltava teknisestä näkökulmasta 
neutraaleja, jotta voidaan kunnioittaa jäsenvaltioiden tekemiä valintoja kansallisten 
sähköisten tunnistamis- ja todentamisjärjestelmien kehittämisessä.

Tarkistus 133
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio omaksuu yhdessä Euroopan 
verkko- ja tietoturvaviraston ENISAn 
kanssa koordinoivan roolin. Komissio 
pyytää ENISAlta lausuntoa yksityisyyttä 
ja vastuuta sekä sähköistä tunnistamista 
koskevien kysymyksien asiantuntijana, 
jotta varmistetaan sähköisen 
tunnistamisen ja sähköisten 
luottamuspalvelujen järjestelmien 
tekninen yhteentoimivuus.

Or. en

Tarkistus 134
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Mikäli sähköisen tunnistamisen 
järjestelmä ei läpäise jäsenvaltioiden 
vastuulle 1 kohdassa tarkoitetun 
yhteistyömekanismin mukaista teknistä 
ennakkotarkastusta neutraaliuden ja 
yhteentoimivuuden näkökulmasta, 
järjestelmää ei voida ilmoittaa 7 artiklan 
mukaisesti 5 artiklassa tarkoitettua 
vastavuoroista tunnustamista varten.

Or. it

Tarkistus 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot ja komissio asettavat 
etusijalle erityisesti sellaisten sähköisten 
palvelujen yhteentoimivuuden, joilla on 
eniten merkitystä rajat ylittävien 
näkökohtien kannalta
a) vaihtamalla parhaita käytäntöjä, jotka 
koskevat ilmoitetun järjestelmän piiriin 
kuuluvia sähköisen tunnistamisen 
menetelmiä
b) esittämällä ja saattamalla 
säännöllisesti ajan tasalle parhaita 
käytäntöjä, jotka liittyvät sähköisen 
tunnistamisen järjestelmään liittyvään 
luottamukseen ja turvallisuuteen
c) takaamalla ja saattamalla 
säännöllisesti ajan tasalle sähköisen 
tunnistamisen järjestelmän käytön. 

Or. en

Tarkistus 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sähköisen 
tunnistamisen menetelmien maiden rajat 
ylittävän yhteentoimivuuden helpottamista 
asettamalla teknisiä 
vähimmäisvaatimuksia.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 39 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen; siinä 
vahvistetaan standardeja ja teknisiä 
vaatimuksia, jotka koskevat sähköisen 
tunnistamisen menetelmien maiden rajat 
ylittävää yhteentoimivuutta ja 
turvallisuutta.

Or. en
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Perustelu

Komission olisi tarkasteltava standardeja ja teknisiä vaatimuksia jäsenvaltioiden välisen 
koordinointiprosessin sijaan.

Tarkistus 137
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sähköisen 
tunnistamisen menetelmien maiden rajat 
ylittävän yhteentoimivuuden helpottamista 
asettamalla teknisiä
vähimmäisvaatimuksia.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sähköisen 
tunnistamisen menetelmien maiden rajat 
ylittävän yhteentoimivuuden helpottamista 
asettamalla teknisestä näkökulmasta 
neutraaleja vähimmäisvaatimuksia pääsyn 
edellyttäviä erilaisia tietoturvatasoja 
varten;

Or. it

Perustelu

Teknisen yhteentoimivuuden takaavien sääntöjen on oltava teknisestä näkökulmasta 
neutraaleja, jotta voidaan kunnioittaa jäsenvaltioiden tekemiä valintoja kansallisten 
sähköisten tunnistamis- ja todentamisjärjestelmien kehittämisessä.

Tarkistus 138
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sähköisen 
tunnistamisen menetelmien maiden rajat 
ylittävän yhteentoimivuuden helpottamista 
asettamalla teknisiä 
vähimmäisvaatimuksia.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sähköisen 
tunnistamisen menetelmien maiden rajat 
ylittävän yhteentoimivuuden helpottamista 
asettamalla teknologianeutraaleja teknisiä 
vähimmäisvaatimuksia.
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Or. en

Tarkistus 139
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on 
vastuussa luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle aiheutuvasta suorasta 
vahingosta, joka johtuu 15 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä, jollei 
luottamuspalvelujen tarjoaja pysty 
todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos luottamuspalvelun tarjoaja päättää olla tarjoamatta hyväksyttyjä luottamuspalveluja, sen 
ei pitäisi kantaa lisävastuuta. Kantaja voi edelleen vedota siviilioikeuteen 
vahingonkorvauksien saamiseksi.

Tarkistus 140
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on vastuussa 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
aiheutuvasta suorasta vahingosta, joka 
johtuu 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
velvollisuuksien laiminlyönnistä, jollei 
luottamuspalvelujen tarjoaja pysty 
todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti.

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on vastuussa 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu 
15 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
velvollisuuksien tarkoituksellisesta tai 
huolimattomuudesta johtuvasta 
laiminlyönnistä.



PE508.270v01-00 48/138 AM\933270FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on vastuussa 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
aiheutuvasta suorasta vahingosta, joka 
johtuu 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
velvollisuuksien laiminlyönnistä, jollei 
luottamuspalvelujen tarjoaja pysty 
todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti.

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
vastuussa jollekin taholle, luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle aiheutuvasta vahingosta, 
joka johtuu 15 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä, jollei luottamuspalvelujen 
tarjoaja pysty todistamaan, ettei hän ole 
toiminut huolimattomasti.

Or. en

Tarkistus 142
Christian Engström
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on vastuussa 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
aiheutuvasta suorasta vahingosta, joka 
johtuu 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
velvollisuuksien laiminlyönnistä, jollei 
luottamuspalvelujen tarjoaja pysty 
todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti.

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on 
ankarassa vastuussa luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle aiheutuvasta vahingosta, 
joka johtuu 15 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä, jollei luottamuspalvelujen 
tarjoaja pysty todistamaan, ettei hän ole 
toiminut huolimattomasti.

Or. en
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Tarkistus 143
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksytty luottamuspalvelun tarjoaja 
on vastuussa luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle aiheutuvasta suorasta 
vahingosta, joka johtuu tässä asetuksessa 
ja erityisesti 19 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten täyttämättä jättämisestä, 
jollei hyväksytty luottamuspalvelujen 
tarjoaja pysty todistamaan, ettei hän ole 
toiminut huolimattomasti.

2. Hyväksytty luottamuspalvelun tarjoaja 
on vastuussa

a) luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
aiheutuvasta suorasta vahingosta, joka 
johtuu tässä asetuksessa ja erityisesti 
19 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täyttämättä jättämisestä, jollei hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja pysty 
todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti
b) a kohtaa sovelletaan tarpeellisin 
muutoksin, mikäli hän on taannut 
11 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, että kolmanteen valtioon 
sijoittautunut hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja noudattaa 
tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, 
paitsi jos unioniin sijoittautunut 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja 
pystyy todistamaan, että ensin mainittu ei 
ole toiminut huolimattomasti.

Or. en

Perustelu

Myöhemmät muutokset on esitetty noudattaen 11 artiklaan tehtyjä lisäyksiä (kolmansiin 
valtioihin sijoittautuneiden hyväksyttyjen luottamuspalvelujen tarjoajien hyväksymistä 
koskevat ehdot).
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Tarkistus 144
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksytty luottamuspalvelun tarjoaja
on vastuussa luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle aiheutuvasta suorasta 
vahingosta, joka johtuu tässä asetuksessa ja 
erityisesti 19 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten täyttämättä jättämisestä, jollei 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja 
pysty todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti.

2. Hyväksytty luottamuspalvelun tarjoaja 
on vastuussa luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle aiheutuvasta vahingosta, 
joka johtuu tässä asetuksessa ja erityisesti 
19 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
tarkoituksellisesta tai 
huolimattomuudesta johtuvasta 
täyttämättä jättämisestä.

Or. en

Tarkistus 145
Christian Engström
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksytty luottamuspalvelun tarjoaja 
on vastuussa luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle aiheutuvasta suorasta 
vahingosta, joka johtuu tässä asetuksessa ja 
erityisesti 19 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten täyttämättä jättämisestä, jollei 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja 
pysty todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti.

2. Hyväksytty luottamuspalvelun tarjoaja 
on ankarassa vastuussa luonnolliselle tai 
oikeushenkilölle aiheutuvasta vahingosta, 
joka johtuu tässä asetuksessa ja erityisesti 
19 artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täyttämättä jättämisestä, jollei hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja pysty 
todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti.

Or. en

Tarkistus 146
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansista maista tulevat 
luottamuspalvelujen tarjoajat

Kolmansista maista tulevat hyväksytyt
luottamuspalvelujen tarjoajat

Or. en

Tarkistus 147
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
hyväksytyt luottamuspalvelut ja hyväksytyt 
varmenteet on hyväksyttävä unionin 
alueelle sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyiksi 
luottamuspalveluiksi ja hyväksytyiksi 
varmenteiksi, jos kolmannesta maasta 
lähtöisin olevat hyväksytyt 
luottamuspalvelut tai hyväksytyt 
varmenteet tunnustetaan unionin ja 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen välisen sopimuksen nojalla 
SEUT-sopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti.

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
hyväksytyt luottamuspalvelut ja hyväksytyt 
varmenteet on hyväksyttävä unionin 
alueelle sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyiksi 
luottamuspalveluiksi ja hyväksytyiksi 
varmenteiksi, jos

a) hyväksytty luottamuspalvelun tarjoaja 
täyttää tässä asetuksessa vahvistetut 
vaatimukset ja on akkreditoitu 
jäsenvaltion käyttöönottaman 
vapaaehtoisuuteen perustuvan 
akkreditointijärjestelmän mukaisesti tai
b) unioniin sijoittautunut hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja, joka täyttää 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, 
takaa tässä asetuksessa säädettyjen 
vaatimuksien noudattamisen tai
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c) kolmannesta valtiosta peräisin olevat 
hyväksytyt luottamuspalvelut tai 
hyväksytyt varmenteet tunnustetaan 
unionin ja kolmansien valtioiden tai 
kansainvälisten järjestöjen välisen 
sopimuksen nojalla SEUT-sopimuksen 
218 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sähköisistä allekirjoituksista annetun direktiivin nojalla kolmannesta valtiosta peräisin oleva 
luottamuspalvelun tarjoaja voi joko olla vapaaehtoisesti sertifioitu tai tukeutua vakiintuneen 
palvelun tarjoajan antamiin takeisiin. On epäselvää, miksi tällainen kolmansien valtioiden 
palvelujen tunnustaminen edellyttäisi nyt kansainvälisestä sopimuksesta käytäviä 
monimutkaisia neuvotteluja. Lisäykset perustuvat alkuperäisen direktiivin vastaavan artiklan 
sanamuotoihin.

Tarkistus 148
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
hyväksytyt luottamuspalvelut ja hyväksytyt 
varmenteet on hyväksyttävä unionin 
alueelle sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyiksi 
luottamuspalveluiksi ja hyväksytyiksi 
varmenteiksi, jos kolmannesta maasta 
lähtöisin olevat hyväksytyt 
luottamuspalvelut tai hyväksytyt 
varmenteet tunnustetaan unionin ja 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen välisen sopimuksen nojalla 
SEUT-sopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti.

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
hyväksytyt luottamuspalvelut ja hyväksytyt 
varmenteet on hyväksyttävä unionin 
alueelle sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyiksi 
luottamuspalveluiksi ja hyväksytyiksi 
varmenteiksi, jos kolmannesta maasta 
lähtöisin olevat hyväksytyt 
luottamuspalvelut tai hyväksytyt 
varmenteet täyttävät tässä asetuksessa 
säädetyt asianmukaiset vaatimukset 
jonkin jäsenvaltion alueelle asettautuneen 
valvontaelimen arvion mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 149
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
hyväksytyt luottamuspalvelut ja hyväksytyt 
varmenteet on hyväksyttävä unionin 
alueelle sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyiksi 
luottamuspalveluiksi ja hyväksytyiksi 
varmenteiksi, jos kolmannesta maasta 
lähtöisin olevat hyväksytyt 
luottamuspalvelut tai hyväksytyt 
varmenteet tunnustetaan unionin ja 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen välisen sopimuksen nojalla 
SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
hyväksytyt luottamuspalvelut ja hyväksytyt 
varmenteet on hyväksyttävä unionin 
alueelle sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyiksi 
luottamuspalveluiksi ja hyväksytyiksi 
varmenteiksi, jos kolmannesta maasta 
lähtöisin olevat hyväksytyt 
luottamuspalvelut tai hyväksytyt 
varmenteet tunnustetaan unionin ja 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen välisen sopimuksen nojalla 
SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti 
ja jos se kolmas maa, johon ne ovat 
sijoittautuneet, hyväksyy 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sen, 
että unionin alueelle sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien hyväksytyt luottamuspalvelut ja 
hyväksytyt varmenteet hyväksytään 
kyseisessä maassa.

Or. fr

Tarkistus 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
hyväksytyt luottamuspalvelut ja hyväksytyt 
varmenteet on hyväksyttävä unionin 
alueelle sijoittautuneiden hyväksyttyjen 

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
hyväksytyt luottamuspalvelut ja hyväksytyt 
varmenteet on hyväksyttävä ja katsottava, 
että niillä on samanlaiset 
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luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyiksi 
luottamuspalveluiksi ja hyväksytyiksi 
varmenteiksi, jos kolmannesta maasta 
lähtöisin olevat hyväksytyt 
luottamuspalvelut tai hyväksytyt 
varmenteet tunnustetaan unionin ja 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen välisen sopimuksen nojalla 
SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

oikeusvaikutukset kuin unionin alueelle 
sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyillä 
luottamuspalveluilla ja hyväksytyillä 
varmenteilla, jos kolmannesta maasta 
lähtöisin olevat hyväksytyt 
luottamuspalvelut tai hyväksytyt 
varmenteet tunnustetaan unionin ja 
kolmansien maiden tai kansainvälisten 
järjestöjen välisen sopimuksen nojalla 
SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 151
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaan 1 kohtaan liittyen 
tällaisissa sopimuksissa on varmistettava, 
että kolmansissa maissa tai 
kansainvälisissä järjestöissä toimivat 
luottamuspalvelujen tarjoajat täyttävät 
unionin alueelle sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien hyväksyttyihin 
luottamuspalveluihin ja hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavat vaatimukset 
erityisesti henkilötietojen suojan, 
tietoturvan ja valvonnan osalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 152
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaan 1 kohtaan liittyen 
tällaisissa sopimuksissa on varmistettava, 
että kolmansissa maissa tai 
kansainvälisissä järjestöissä toimivat 
luottamuspalvelujen tarjoajat täyttävät 
unionin alueelle sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien hyväksyttyihin 
luottamuspalveluihin ja hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavat vaatimukset 
erityisesti henkilötietojen suojan, 
tietoturvan ja valvonnan osalta.

2. Edellä olevaan 1 kohtaan liittyen 
tällaisissa sopimuksissa on varmistettava, 
että kolmansissa maissa tai 
kansainvälisissä järjestöissä toimivat 
luottamuspalvelujen tarjoajat täyttävät 
unionin alueelle sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien hyväksyttyihin 
luottamuspalveluihin ja hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavat vaatimukset 
erityisesti henkilötietojen suojan 
(direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 
mukaisesti), tietoturvan ja valvonnan 
osalta.

Or. en

Tarkistus 153
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällaisilla sopimuksilla on myös 
varmistettava, että vaatimuksia 
sovelletaan kolmansista valtioista peräisin 
oleviin luottamuspalvelujen tarjoajiin, 
jotka toimivat unionin alueella, samalla 
kun täytetään vaatimukset, jotka liittyvät 
luottamuspalvelujen vastavuoroiseen 
tunnustamiseen.

Or. en

Tarkistus 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)



PE508.270v01-00 56/138 AM\933270FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unioniin sijoittautuneet hyväksytyt 
luottamuspalvelujen tarjoajat voivat taata 
varmenteet, joita kolmanteen valtioon 
sijoittautuneet valvotut tai akkreditoidut 
luottamuspalvelujen tarjoajat myöntävät 
hyväksyttyinä.

Or. en

Tarkistus 155
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien ja 
valvontaelinten on varmistettava, että 
henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja 
oikeudenmukaisella tavalla noudattaen 
direktiiviä 95/46/EY.

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien ja 
valvontaelinten on varmistettava, että 
henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja 
oikeudenmukaisella tavalla noudattaen 
direktiiviä 95/46/EY ja tiedon minimointia 
koskevia periaatteita.

Or. en

Tarkistus 156
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Henkilötietojen käsittelyä 
luottamuspalvelun tarjoajan toimesta tai 
puolesta pidetään direktiivin 95/46/EY 
7 artiklan f kohdassa tarkoitettuna 
oikeutettuna intressinä, mikäli se on 
ehdottoman tarpeen, jotta varmistetaan 
verkko- ja tietoturva 11, 15, 16 ja 
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19 artiklan vaatimuksien 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen käsittely saattaa olla tarpeen poikkeaman vuoksi tai asianmukaisten 
vastatoimien toteuttamiseksi ja sitä olisi sovellettava, mikäli se on ehdottoman tarpeen ja 
tietosuojadirektiivin mukainen ”oikeutettu intressi” sekä siten lainmukaista.

Tarkistus 157
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi aina kun se on 
mahdollista.

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimukseen liittyvän sovellettavan 
kansallisen ja unionin lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 158
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi aina kun se on 
mahdollista.

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi EU:n 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 159
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi aina kun se on 
mahdollista.

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi.

Or. en

Tarkistus 160
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi aina kun se on 
mahdollista.

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi aina kun se on 
kohtuullisesti mahdollista.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä ”aina kun se on mahdollista” tarkoittaa käytännössä: tarkoittaako se 
teoreettisesti mahdollista, teknisesti mahdollista ja taloudellisesti mahdollista? Oikeudellisen 
epävarmuuden mahdollisuus on merkittävä ja kohtaa on selvennettävä.

Tarkistus 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
asianmukainen elin, joka on sijoittautunut 
niiden alueelle tai keskinäisellä 
sopimuksella nimeävän jäsenvaltion 
vastuulla toiseen jäsenvaltioon. 
Valvontaelimille on annettava kaikki 
valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat 
tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
valvontaelin, joka on sijoittautunut niiden 
alueelle tai keskinäisellä sopimuksella 
nimeävän jäsenvaltion vastuulla toiseen 
jäsenvaltioon. Komissiolle ilmoitetaan 
nimetty valvontaelin, sen osoitteet ja 
vastuuhenkilöiden nimet. Valvontaelimille 
on annettava asianmukaiset resurssit, 
jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
hoitamiseksi.

Or. en

Perustelu

Valvontaelimien ensisijainen toimivalta on vahvistettu tässä asetuksessa, joskin on tärkeää, 
että ne voivat toimia asianmukaisesti. Lisäksi ”tutkintavaltuudet” saattaisivat antaa 
ymmärtää, että valvontaelimillä on sellaista toimivaltaa, joka on yleensä rajoitettu 
koskemaan lainvalvontaviranomaisia, mikä olisi tarpeetonta.

Tarkistus 162
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:

2. Valvontaelin hoitaa seuraavia tehtäviä:

Or. en

Perustelu

Tiivistetympi sanamuoto.

Tarkistus 163
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden luottamuspalvelujen 
tarjoajien valvonta sen varmistamiseksi, 
että ne täyttävät 15 artiklassa säädetyt 
vaatimukset;

a) sen varmistaminen, että nimeävän 
jäsenvaltion alueelle sijoittautuneet 
luottamuspalvelujen tarjoajat ja hyväksytyt 
luottamuspalvelujen tarjoajat täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Tiiviimpi sanamuoto, jolla hyväksytyt ja ei-hyväksytyt palveluntarjoajat liitetään yhteen.

Tarkistus 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden luottamuspalvelujen 
tarjoajien valvonta sen varmistamiseksi, 
että ne täyttävät 15 artiklassa säädetyt 
vaatimukset;

a) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien valvonta sen 
varmistamiseksi, että ne täyttävät 
15 artiklassa säädetyt vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 165
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien ja niiden 
tarjoamien hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen valvonta sen 

Poistetaan.
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varmistamiseksi, että palveluntarjoajat ja 
palvelut täyttävät niihin sovellettavat tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Yhdistetty edeltävän kohdan kanssa. Tarpeeton.

Tarkistus 166
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sen varmistaminen, että 19 artiklan 
2 kohdan g alakohdassa tarkoitetut ja 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien kirjaamat olennaiset tiedot 
säilytetään ja pidetään saatavilla palvelun 
jatkuvuuden takaamiseksi tarvittavan ajan 
sen jälkeen, kuin hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja on lopettanut 
toimintansa.

c) sen varmistaminen, että 19 artiklan 
2 kohdan g alakohdassa tarkoitetut ja 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien kirjaamat olennaiset tiedot 
säilytetään ja pidetään saatavilla palvelun 
jatkuvuuden takaamiseksi tarvittavan ajan 
– ottaen erityisesti huomioon palvelujen 
voimassaoloaika – sen jälkeen, kuin 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja on 
lopettanut toimintansa.

Or. en

Perustelu

Asianmukaista säilytysaikaa koskeva selvennys.

Tarkistus 167
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tilastotiedot hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen markkinoista ja 

Poistetaan.
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käytöstä, mukaan luettuina tiedot 
hyväksytyistä luottamuspalvelujen 
tarjoajista, niiden tarjoamista 
hyväksytyistä luottamuspalveluista ja 
niiden käyttämistä tuotteista sekä 
yleiskuvaus niiden asiakkaista.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, miksi valvontaelimen olisi käytettävä huomattavia resursseja markkinatietojen 
keräämiseen.

Tarkistus 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
nimeämänsä valvontaelimen nimi ja 
osoite.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdistetty 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 169
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tehtäviin sovellettavien menettelyjen 

Poistetaan.
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määrittelyä varten.

Or. fr

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 
säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. 
Ehdotettu delegointi menisi pitemmälle kuin ehdotetun asetuksen muiden kuin keskeisten 
osien pelkkä täydentäminen tai muuttaminen.

Tarkistus 170
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tehtäviin sovellettavien menettelyjen 
määrittelyä varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 171
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 3 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen liittyvät olosuhteet, 
muotoseikat ja menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 3 kohdassa tarkoitettuun
kertomukseen liittyvät muotoseikat ja 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 172
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 3 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen liittyvät olosuhteet, 
muotoseikat ja menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 3 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen liittyvät muotoseikat ja 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Sana ”olosuhteet” vaikuttaa epäselvältä ja tarpeettomalta.

Tarkistus 173
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaelinten on tehtävä yhteistyötä 
hyvien käytänteiden vaihtamiseksi ja jotta 
ne voivat tarjota toisilleen mahdollisimman 
nopeasti tarvittavaa tietoa ja keskinäistä 
apua niin, että toimintaa voidaan harjoittaa 
johdonmukaisesti. Keskinäinen avunanto 
kattaa erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten pyynnöt suorittaa 15, 
16 ja 17 artiklassa tarkoitettuihin 
tietoturvatarkastuksiin liittyviä selvityksiä.

1. Valvontaelinten on tehtävä yhteistyötä 
hyvien käytänteiden vaihtamiseksi ja jotta 
ne voivat tarjota toisilleen mahdollisimman 
nopeasti tarvittavaa tietoa ja keskinäistä 
apua niin, että toimintaa voidaan harjoittaa 
johdonmukaisesti. Valvontaelimien on 
myös tehtävä yhteistyötä, kun pyyntö 
esitetään akkreditoinnista ja 
markkinavalvonnasta annetun 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 nojalla.
Keskinäinen avunanto kattaa erityisesti 
tietopyynnöt ja valvontatoimet, kuten 
pyynnöt suorittaa 15, 16 ja 17 artiklassa 
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tarkoitettuihin vaatimustenmukaisuuden 
arviointikertomuksiin liittyviä selvityksiä.

Or. en

Tarkistus 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaelinten on tehtävä yhteistyötä 
hyvien käytänteiden vaihtamiseksi ja jotta 
ne voivat tarjota toisilleen
mahdollisimman nopeasti tarvittavaa 
tietoa ja keskinäistä apua niin, että 
toimintaa voidaan harjoittaa 
johdonmukaisesti. Keskinäinen avunanto
kattaa erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten pyynnöt suorittaa 15, 
16 ja 17 artiklassa tarkoitettuihin 
tietoturvatarkastuksiin liittyviä selvityksiä.

1. Valvontaelinten on tehtävä yhteistyötä 
hyvien käytänteiden vaihtamiseksi. Niiden 
on perustelluista pyynnöistä tarjottava 
toisilleen apua niin, että toimintaa voidaan 
harjoittaa johdonmukaisesti. Avunantoa
koskevat pyynnöt voivat kattaa erityisesti 
tietopyynnöt ja valvontatoimet, kuten 
pyynnöt suorittaa 15, 16 ja 17 artiklassa 
tarkoitettuihin vaatimustenmukaisuuden 
tarkastuksiin liittyviä selvityksiä.

Or. en

Perustelu

Sanamuodon tiivistäminen ja avun määrittäminen siten, että valvontaelimet pyytävät apua 
ainoastaan perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus 175
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaelin, jolle avunantopyyntö on 
osoitettu, voi kieltäytyä noudattamasta sitä 
vain jos

2. Valvontaelin voi kieltäytyä 
noudattamasta avunantopyyntöä, jos
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Or. en

Perustelu

Tiivistetympi sanamuoto.

Tarkistus 176
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pyynnön noudattaminen olisi 
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

b) pyynnön noudattaminen menisi 
pitemmälle kuin tässä asetuksessa 
määritellyissä valvontaelimen tehtävissä 
ja valtuuksissa edellytetään.

Or. en

Perustelu

On selvää, että valvontaelin ei toteuttaisi asetuksen vastaisia toimia. Olisi kuitenkin 
mahdollista, että esitettäisiin pyyntöjä, jotka ylittäisivät tässä asetuksessa määriteltyjen 
tehtävien soveltamisalan.

Tarkistus 177
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pyynnön noudattaminen olisi 
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

b) pyynnön noudattaminen olisi 
ristiriidassa tämän asetuksen ja 
sovellettavan lainsäädännön kanssa.

Or. en

Tarkistus 178
Malcolm Harbour
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimet voivat tarvittaessa 
toteuttaa yhteisselvityksiä, joihin 
osallistuu henkilöstöä muiden 
jäsenvaltioiden valvontaelimistä.

Poistetaan.

Sen jäsenvaltion valvontaelin, jossa 
selvitys on määrä suorittaa, voi 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
siirtää tutkintatehtäviä avustettavan 
valvontaelimen henkilöstölle. Tällaisia 
valtuuksia voidaan käyttää ainoastaan 
avustavan valvontaelimen henkilöstön 
ohjauksessa ja läsnä ollessa. Avustettavan 
valvontaelimen henkilöstöön sovelletaan 
avustavan valvontaelimen kansallista 
lainsäädäntöä. Avustava valvontaelin 
ottaa vastuun avustettavan 
valvontaelimen henkilöstön toimista.

Or. en

Tarkistus 179
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimet voivat tarvittaessa 
toteuttaa yhteisselvityksiä, joihin 
osallistuu henkilöstöä muiden 
jäsenvaltioiden valvontaelimistä.

3. Valvontaelimet voivat tarvittaessa 
toteuttaa yhteisiä valvontatoimia.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että sana ”selvitys” on tiiviisti sidoksissa lainvalvontaviranomaisiin. Lisäksi 
ilmaisu ”yhteiset toimet” antaa ymmärtää, että niihin osallistuu henkilöstöä muiden 
jäsenvaltioiden elimistä, joten se katsotaan tarpeettomaksi.
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Tarkistus 180
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion valvontaelin, jossa 
selvitys on määrä suorittaa, voi 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
siirtää tutkintatehtäviä avustettavan 
valvontaelimen henkilöstölle. Tällaisia 
valtuuksia voidaan käyttää ainoastaan 
avustavan valvontaelimen henkilöstön 
ohjauksessa ja läsnä ollessa. Avustettavan 
valvontaelimen henkilöstöön sovelletaan 
avustavan valvontaelimen kansallista 
lainsäädäntöä. Avustava valvontaelin 
ottaa vastuun avustettavan 
valvontaelimen henkilöstön toimista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan tarkoitus ei ole täysin selvä. Jos jokin jäsenvaltio sallii toimivallan siirtämisen 
muiden jäsenvaltioiden julkisille elimille, sille ei tarvita EU:n oikeudellista perustaa. Jos 
jollakin jäsenvaltiolla on kuitenkin asian edellyttämät valtuudet, sillä on luonnollisesti myös 
valtuudet määritellä erityiset olot ja menettelyt. Ottaen huomioon lisäarvon puute ja 
toissijaisuusperiaate kohta olisi poistettava.

Tarkistus 181
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 
tässä artiklassa säädettyyn keskinäiseen 
avunantoon liittyvät muotoseikat ja 

Poistetaan.
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menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Artikla ei välttämättä edellytä täytäntöönpanosäädöstä, koska valvontaelimien tehtävät on 
määritelty selkeästi.

Tarkistus 182
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 
tässä artiklassa säädettyyn keskinäiseen 
avunantoon liittyvät muotoseikat ja 
menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 183
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin alueelle sijoittautuneiden
luottamuspalvelujen tarjoajien on 
toteutettava tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet hallitakseen 
tarjoamiensa palvelujen tietoturvaan 

1. Unionin alueelle sijoittautuneiden 
luottamuspalvelujen tarjoajien on 
toteutettava tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet hallitakseen 
tarjoamiensa palvelujen tietoturvaan 
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kohdistuvat riskit. Näillä toimenpiteillä on 
voitava varmistaa riskiin suhteutettu 
tietoturvataso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka. Erityisesti on toteutettava 
toimenpiteet tietoturvapoikkeamien 
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi ja 
mahdollisten poikkeamien 
haittavaikutusten ilmoittamiseksi 
sidosryhmille.

kohdistuvat riskit. Näillä toimenpiteillä on 
noudatettava täysimääräisesti tietosuojaa 
koskevia oikeuksia ja varmistettava riskiin 
suhteutettu tietoturvataso, ottaen huomioon 
tekninen kehitys. Erityisesti on toteutettava 
toimenpiteet tietoturvapoikkeamien 
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi ja 
mahdollisten merkittävien poikkeamien 
haittavaikutusten ilmoittamiseksi 
sidosryhmille.

Or. en

Perustelu

Tekniseen kehitykseen viittaaminen vaikuttaa asianmukaisemmalta ja ilmentää paremmin 
uuteen tekniikkaan mukautumiseen liittyvää jatkuvaa prosessia. Myös ”uusin tekniikka” 
saattaisi harhauttaa ajattelemaan ”parasta saatavilla olevaa tekniikkaa”, mikä johtaisi 
kustannuksien jättämiseen huomiotta ja aiheuttaisi suhteetonta rasitetta palveluntuottajille, 
mikä ei todennäköisesti ole säännöksen tavoitteena. Lopuksi ainoastaan merkittävistä 
poikkeamista olisi ilmoitettava, jotta vältetään suhteeton rasite ja tiedon määrä käyttäjien 
kannalta.

Tarkistus 184
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelun tarjoaja voi toimittaa 
valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon suorittamaa 
tietoturvatarkastusta koskevan 
kertomuksen vahvistaakseen, että 
tarvittavat tietoturvatoimenpiteet on 
toteutettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Luottamuspalvelun tarjoaja toimittaa 
valvontaelimelle ilman aiheetonta 
viivytystä ja viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa palveluntarjoajan 
toiminnan aloittamisesta tunnustetun 
riippumattoman tahon suorittamaa 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia 
koskevan kertomuksen vahvistaakseen, että 
tarvittavat tietoturvatoimenpiteet on 
toteutettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon luottamuspalvelujen tarjoajia koskevat luotettavuus- ja 
turvallisuusvaatimukset, vaatimustenmukaisuuden tarkastus olisi aina toteutettava.

Tarkistus 185
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien on ilman
aiheetonta viivytystä ja jos mahdollista 
viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun 
asia on tullut niiden tietoon, ilmoitettava 
toimivaltaiselle valvontaelimelle,
toimivaltaiselle tietoturvasta vastaavalle 
kansalliselle elimelle ja muille asiaan 
liittyville kolmansille osapuolille, kuten 
tietosuojaviranomaisille, kaikista 
tietoturvapoikkeamista ja 
koskemattomuuden menetyksistä, joilla on 
huomattavia vaikutuksia tarjottuun 
luottamuspalveluun ja sen puitteissa 
ylläpidettyihin henkilötietoihin.

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien on ilman 
aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asia 
on tullut niiden tietoon, ilmoitettava 
toimivaltaiselle valvontaelimelle sekä 
tarvittaessa toimivaltaiselle tietoturvasta 
vastaavalle kansalliselle elimelle ja muille 
asiaan liittyville kolmansille osapuolille, 
kuten tietosuojaviranomaisille, kaikista 
tietoturvapoikkeamista ja 
koskemattomuuden menetyksistä, joilla on 
huomattavia vaikutuksia tarjottuun 
luottamuspalveluun.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa ei välttämättä ole tarpeen antaa ilmoitusta mainituille viranomaisille. 
Täsmällinen määräaika vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta eikä se myöskään sisälly 
komission ehdotukseen direktiiviksi, joka koskee toimenpiteitä korkeatasoisen verkko- ja 
tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa. Myös henkilötietoihin viittaaminen on 
tarpeetonta, koska näitä poikkeamia koskevia ilmoituksia säännellään ehdotuksessa yleiseksi 
tietosuoja-asetukseksi. Säännöksistä poikkeaminen tai päällekkäiset säännöt saattaisivat 
aiheuttaa hämmennystä ja oikeudellista epävarmuutta palveluntarjoajien velvoitteisiin 
nähden.

Tarkistus 186
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa ja erityisesti silloin, kun 
tietoturvapoikkeama tai 
koskemattomuuden menetys koskee kahta 
tai useampaa jäsenvaltiota, kyseisen 
valvontaelimen on ilmoitettava asiasta 
muiden jäsenvaltioiden valvontaelimille ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle 
ENISAlle.

Tarvittaessa ja erityisesti silloin, kun 
tietoturvapoikkeama tai 
koskemattomuuden menetys koskee kahta 
tai useampaa jäsenvaltiota, kyseisen 
valvontaelimen on ilmoitettava asiasta 
näiden jäsenvaltioiden valvontaelimille ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle 
ENISAlle.

Or. en

Tarkistus 187
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomainen valvontaelin voi tiedottaa 
asiasta yleisölle tai vaatia
luottamuspalvelun tarjoajaa tiedottamaan
siitä, jos se katsoo poikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista.

Asianomainen valvontaelin tiedottaa 
asiasta yleisölle tai vaatii 
luottamuspalvelun tarjoajaa tiedottamaan 
siitä, jos se katsoo poikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista.

Or. en

Tarkistus 188
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomainen valvontaelin voi tiedottaa 
asiasta yleisölle tai vaatia 
luottamuspalvelun tarjoajaa tiedottamaan 

Asianomainen valvontaelin voi 
luottamuspalvelun tarjoajaa kuullen 
tiedottaa asiasta yleisölle tai vaatia 
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siitä, jos se katsoo poikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista.

luottamuspalvelun tarjoajaa tiedottamaan 
siitä, jos se katsoo poikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista.

Or. en

Perustelu

Vaikka julkisen viranomaisen on viime kädessä päätettävä yleisölle tiedottamisesta, myös 
palveluntarjoajaa olisi kuultava. Palveluntarjoajalla saattaa olla paremmat valmiudet 
arvioida poikkeaman vaikutusta käyttäjiin ja seurauksia tapahtuman tutkinnan / sen 
korjaamisen kannalta.

Tarkistus 189
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi toimivaltaisella 
elimellä on oltava valtuudet antaa 
luottamuspalvelun tarjoajille sitovia 
määräyksiä.

4. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
noudattamisen varmistamiseksi
toimivaltaisella elimellä on oltava 
valtuudet antaa luottamuspalvelun 
tarjoajille sitovia määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 190
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden tarkempaa määrittelyä 
varten.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Yhdistetty seuraavaan kohtaan.

Tarkistus 191
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1–3 kohdan soveltamiseen 
liittyvät olosuhteet, muotoseikat ja 
menettelyt, mukaan luettuina määräajat. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia 
koskevien vaatimuksien tarkentamisen 
sekä 1–3 kohdan soveltamiseen liittyvät 
muotoseikat ja menettelyt, mukaan 
luettuina määräajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Nämä toimet olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksien muodossa.

Tarkistus 192
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta kerran 
vuodessa sen vahvistamiseksi, että ne ja 
niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja niiden 

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta kerran 
vuodessa sen vahvistamiseksi, että ne ja 
niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja niiden 
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on toimitettava tarkastuksen perusteella 
laadittava tietoturvatarkastuskertomus 
valvontaelimelle.

on toimitettava tarkastuksen perusteella 
laadittava tietoturvatarkastuskertomus 
valvontaelimelle. Jotta tarkastuksen 
riippumattomuus voidaan taata jatkuvasti, 
sama taho saa tarkastaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjoajan enintään 
kahtena vuonna peräkkäin.

Or. de

Tarkistus 193
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta kerran 
vuodessa sen vahvistamiseksi, että ne ja 
niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja niiden 
on toimitettava tarkastuksen perusteella 
laadittava tietoturvatarkastuskertomus 
valvontaelimelle.

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta, joka on 
todistettu päteväksi toteuttamaan 
tarkastus, kerran vuodessa sen 
vahvistamiseksi, että ne ja niiden tarjoamat 
hyväksytyt luottamuspalvelut täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja 
niiden on julkistettava tarkastuksen 
perusteella laadittava 
tietoturvatarkastuskertomus ja välitettävä 
se valvontaelimelle.

Or. en

Tarkistus 194
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta kerran 

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta kahden 
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vuodessa sen vahvistamiseksi, että ne ja 
niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja niiden 
on toimitettava tarkastuksen perusteella 
laadittava tietoturvatarkastuskertomus 
valvontaelimelle.

vuoden välein ja merkittävien teknisten tai 
organisaatioon liittyvien muutoksien 
seurauksena sen vahvistamiseksi, että ne 
ja niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja niiden 
on toimitettava tarkastuksen perusteella 
laadittava vaatimustenmukaisuuden 
tarkastuksia koskeva kertomus 
valvontaelimelle.

Or. en

Perustelu

Kertomuksessa ei pitäisi tarkastella ainoastaan turvallisuusvaatimuksia vaan myös 
hyväksyttyjä luottamuspalvelun tarjoajia koskevia kaikkia vaatimuksia, jotka perustuvat tähän 
asetukseen. Lisäksi kertomuksen toimittamisen kahden vuoden välein olisi oltava riittävä ja 
oikeasuhteinen toimenpide, ottaen huomioon sen aiheuttama hallinnollinen ja taloudellinen 
rasite. Merkittävien muutoksien johdosta olisi kuitenkin toteutettava tarkastus, jotta 
varmistetaan, että ne eivät vaikuta vaatimustenmukaisuuteen.

Tarkistus 195
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaelin voi milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä tehdä 
hyväksytyille luottamuspalvelun tarjoajille 
tarkastuksia varmistuakseen siitä, että ne ja 
niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut edelleen täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt ehdot, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Valvontaelimen on 
ilmoitettava tarkastustensa tuloksista 
tietosuojaviranomaisille, jos näyttää siltä, 
että henkilötietojen suojaan liittyviä 
sääntöjä on rikottu.

2. Valvontaelin voi milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen valvontaelimen pyynnöstä 
tehdä hyväksytyille luottamuspalvelun 
tarjoajille tarkastuksia varmistuakseen 
siitä, että ne ja niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut edelleen täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt ehdot, mikäli on 
perusteltua aihetta epäilykseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Valvontaelimen on 
ilmoitettava tarkastustensa tuloksista 
tietosuojaviranomaisille, jos näyttää siltä, 
että henkilötietojen suojaan liittyviä 
sääntöjä on rikottu.
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Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että tällaisia tarkastuksia ei pidä tehdä sattumanvaraisesti vaan niiden on 
perustuttava perusteltuun epäilyyn vaatimusten noudattamatta jättämisestä. Ilmaisu 
”komission pyynnöstä” on poistettu, koska valvontaelimillä on paremmat valmiudet arvioida 
tällaisten tarkastuksien tarpeellisuutta.

Tarkistus 196
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimellä on oltava valtuudet 
antaa luottamuspalvelun tarjoajille sitovia 
määräyksiä korjata 
tietoturvatarkastuskertomuksesta ilmenevät 
puutteet vaatimusten noudattamisessa.

3. Valvontaelimellä on oltava valtuudet 
antaa luottamuspalvelun tarjoajille sitovia 
määräyksiä korjata 
tietoturvatarkastuskertomuksesta ilmenevät 
puutteet vaatimusten noudattamisessa.
Nämä määräykset asetetaan julkisesti 
saataville.

Or. en

Tarkistus 197
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimellä on oltava valtuudet 
antaa luottamuspalvelun tarjoajille sitovia 
määräyksiä korjata 
tietoturvatarkastuskertomuksesta 
ilmenevät puutteet vaatimusten 
noudattamisessa.

3. Valvontaelimellä on oltava valtuudet 
antaa luottamuspalvelun tarjoajille sitovia 
määräyksiä korjata puutteet tässä 
asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
noudattamisessa.

Or. en
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Perustelu

Alkuperäisen sanamuodon mukaan valvontaelimellä olisi ainoastaan valtuudet antaa 
tietoturvatarkastuskertomukseen perustuvia sitovia määräyksiä. On epäselvää, miksi näitä 
valtuuksia olisi rajoitettava koskemaan tätä tietolähdettä.

Tarkistus 198
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos hyväksytty luottamuspalvelun 
tarjoaja ei korjaa edellä 3 kohdassa 
tarkoitettua puutetta valvontaelimen 
asettamassa määräajassa, se menettää 
hyväksytyn asemansa ja valvontaelin
ilmoittaa sille sen aseman muuttamisesta 
18 artiklassa tarkoitetussa luotettavassa 
luettelossa.

4. Jos hyväksytty luottamuspalvelun 
tarjoaja ei korjaa edellä 3 kohdassa 
tarkoitettua puutetta valvontaelimen 
asettamassa määräajassa, joka saa olla 
enintään kolme kuukautta, valvontaelin 
on velvollinen poistamaan 
luottamuspalvelun hyväksytyn aseman, 
dokumentoimaan tämän 18 artiklassa
tarkoitettuun luotettavaan luetteloon ja 
ilmoittamaan sille tällaisesta aseman 
muuttamisesta luotettavassa luettelossa.

Or. de

Tarkistus 199
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1, 2 ja 4 kohdan soveltamiseen 
liittyvät olosuhteet, muotoseikat ja 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1, 2 ja 4 kohdan soveltamiseen 
liittyvät muotoseikat ja menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.



AM\933270FI.doc 79/138 PE508.270v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 200
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Luottamuspalvelun tarjoajien valvonta

Luottamuspalvelun tarjoajien on 
13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua valvontaelimen suorittamaa 
valvontaa helpottaakseen ilmoitettava 
valvontaelimelle aikeestaan aloittaa 
luottamuspalvelun tarjonta ja annettava 
tälle tiedot teknisistä ja organisatorisista 
järjestelyistä, joita ne ovat toteuttaneet 
tarjoamiensa luottamuspalvelujen 
tietoturvaan kohdistuvien riskien 
hallitsemiseksi 15 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Valmistelija korjaa tarkistustaan 35, johon hän oli erehdyksessä lisännyt sanan ”hyväksytty”. 
Tarkistuksen 35 perustelu: valmistelija haluaa esittää tätä uutta artiklaa, jotta helpotetaan 
valvontaelimen suorittamaa luottamuspalvelujen tarjoajien (myös ei-hyväksyttyjen) valvontaa 
ja taataan ei-hyväksyttyjen luottamuspalvelujen oikeudellisen pätevyyden vähimmäistaso.

Tarkistus 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien on ilmoitettava valvontaelimelle 

1. Jos luottamuspalvelun tarjoajien
aikeena on aloittaa hyväksytyn 
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aikeestaan aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjonta ja toimitettava 
16 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti 
valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon laatima 
tietoturvatarkastuskertomus. Hyväksytyt 
luottamuspalvelun tarjoajat voivat aloittaa 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjonnan 
toimitettuaan ilmoituksen ja 
tietoturvatarkastuskertomuksen 
valvontaelimelle.

luottamuspalvelun tarjonta, niiden on
toimitettava 16 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn mukaisesti valvontaelimelle 
ilmoitus aikeestaan sekä 
vaatimustenmukaisuutta arvioivan elimen 
laatima vaatimustenmukaisuuden 
arviointikertomus.

Or. en

Tarkistus 202
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien on ilmoitettava valvontaelimelle 
aikeestaan aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjonta ja toimitettava 
16 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti 
valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon laatima 
tietoturvatarkastuskertomus. Hyväksytyt 
luottamuspalvelun tarjoajat voivat aloittaa 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjonnan 
toimitettuaan ilmoituksen ja 
tietoturvatarkastuskertomuksen 
valvontaelimelle.

1. Luottamuspalvelun tarjoajien on 
ilmoitettava valvontaelimelle aikeestaan 
tarjota hyväksyttyä luottamuspalvelua ja 
toimitettava 16 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn mukaisesti valvontaelimelle 
tunnustetun riippumattoman tahon laatima 
tietoturvatarkastuskertomus.

Or. en

Perustelu

Positiivisen tarkastusprosessin toteuttamista olisi pidettävä hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoamisen edellytyksenä.
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Tarkistus 203
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien on ilmoitettava valvontaelimelle 
aikeestaan aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjonta ja toimitettava 
16 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti 
valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon laatima 
tietoturvatarkastuskertomus. Hyväksytyt 
luottamuspalvelun tarjoajat voivat aloittaa 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjonnan 
toimitettuaan ilmoituksen ja 
tietoturvatarkastuskertomuksen 
valvontaelimelle.

1. Hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien on ilmoitettava valvontaelimelle 
aikeestaan aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjonta ja toimitettava 
16 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti 
valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon laatima 
tietoturvatarkastuskertomus. Hyväksytyt 
luottamuspalvelun tarjoajat voivat aloittaa 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjonnan 
toimitettuaan ilmoituksen ja 
tietoturvatarkastuskertomuksen 
valvontaelimelle ja valvontaelimen 
vahvistettua, että luottamuspalvelun 
tarjoaja täyttää tämän asetuksen 3 
kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Or. de

Tarkistus 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
valvontaelimelle 1 kohdan mukaisesti, 
hyväksytyt palveluntarjoajat sisällytetään 
18 artiklassa tarkoitettuihin luotettaviin 
luetteloihin, joissa on maininta 
ilmoituksen toimittamisesta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 205
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
valvontaelimelle 1 kohdan mukaisesti, 
hyväksytyt palveluntarjoajat sisällytetään 
18 artiklassa tarkoitettuihin luotettaviin 
luetteloihin, joissa on maininta 
ilmoituksen toimittamisesta.

2. Kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
1 kohdan mukaisesti, valvontaelin 
tarkastaa, että luottamuspalvelun tarjoaja 
ja luottamuspalvelut, joita sen on 
tarkoitus tarjota, täyttävät tämän 
asetuksen vaatimukset. Jos 
tarkistusprosessi osoittaa, että 
vaatimukset täyttyvät, valvontaelin 
myöntää hyväksytyn luottamuspalvelujen 
tarjoajan aseman ja hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja voi aloittaa 
hyväksytyn luottamuspalvelun 
tarjoamisen.

Or. en

Perustelu

Positiivisen tarkastusprosessin toteuttamista olisi pidettävä hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoamisen edellytyksenä.

Tarkistus 206
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontaelin tarkastaa, että hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja ja sen 
tarjoamat hyväksytyt luottamuspalvelut 
täyttävät asetuksen vaatimukset.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Yhdistetty 1 ja 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 207
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontaelin tarkastaa, että hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja ja sen tarjoamat 
hyväksytyt luottamuspalvelut täyttävät 
asetuksen vaatimukset.

Valvontaelin tarkastaa, että hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja ja sen tarjoamat 
hyväksytyt luottamuspalvelut täyttävät 
asetuksen vaatimukset. Tarkastuksen tulos 
on toimitettava luottamuspalvelun 
tarjoajalle kuukauden kuluessa 
ilmoituksen sekä luottamuspalvelun 
tarjoajan tarkastuksesta tehdyn raportin 
saapumisesta. 

Or. de

Tarkistus 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valvontaelin tarkastaa, että hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja ja sen 
tarjoamat hyväksytyt luottamuspalvelut 
täyttävät asetuksen vaatimukset.

Valvontaelin tarkastaa, että 
luottamuspalvelun tarjoaja ja 
luottamuspalvelut, joita se tarjoaa, 
täyttävät tämän asetuksen vaatimukset. Jos 
vaatimukset täyttyvät, valvontaelin 
myöntää hyväksytyn luottamuspalvelujen 
tarjoajan aseman luottamuspalvelujen 
tarjoajalle ja ilmoittaa asemasta 
18 artiklassa tarkoitetuissa luotettavissa 
luetteloissa viimeistään kuukauden 
kuluessa 1 kohdan mukaisesta 
ilmoituksesta.
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Or. en

Perustelu

On syytä varmistaa, että asianmukaiset tarkastukset on toteutettu, ennen kuin 
palveluntarjoaja voi aloittaa hyväksyttyjen luottamuspalvelujen tarjoamisen.

Tarkistus 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tarkastuksessa päädytään 
myönteiseen lopputulokseen, 
valvontaelimen on ilmoitettava 
hyväksyttyjen palveluntarjoajien ja niiden 
tarjoamien hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen hyväksytystä 
asemasta luotettavissa luetteloissa 
viimeistään kuukauden kuluessa 
1 kohdan mukaisesta ilmoituksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 210
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tarkastuksessa päädytään myönteiseen 
lopputulokseen, valvontaelimen on 
ilmoitettava hyväksyttyjen 
palveluntarjoajien ja niiden tarjoamien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
hyväksytystä asemasta luotettavissa 
luetteloissa viimeistään kuukauden 
kuluessa 1 kohdan mukaisesta 
ilmoituksesta.

Jos tarkastusprosessissa päädytään 
myönteiseen lopputulokseen, 
valvontaelimen on ilmoitettava 
hyväksyttyjen palveluntarjoajien ja niiden 
tarjoamien hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen hyväksytystä asemasta 
luotettavissa luetteloissa ilman aiheetonta 
viivytystä ja viimeistään kahden viikon 
kuluessa.
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Or. en

Perustelu

Koska tarkastusprosessi voi kestää jopa kolme kuukautta, julkaisemiselle asetetun aikarajan 
olisi oltava suhteellisen lyhyt.

Tarkistus 211
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tarkastusta ei saada päätökseen 
kuukauden kuluessa, valvontaelimen on 
ilmoitettava asiasta hyväksytylle 
luottamuspalvelun tarjoajalle ja yksilöitävä 
viivästyksen syyt ja ajankohta, johon 
mennessä tarkastus saadaan päätökseen.

Jos tarkastusta ei saada päätökseen 
kuukauden kuluessa, valvontaelimen on 
ilmoitettava asiasta hyväksytylle 
luottamuspalvelun tarjoajalle ja yksilöitävä 
viivästyksen syyt ja ajankohta, johon 
mennessä tarkastus saadaan päätökseen. 
Määräaika voi olla yhteensä enintään 
kolme kuukautta.

Or. en

Perustelu

Koska palvelujen tarjoamisen aloittaminen edellyttää tarkastuksen toteuttamista, 
valvontaelimelle olisi asetettava määräaika.

Tarkistus 212
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun hyväksytystä luottamuspalvelusta 
on tehty 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus, 
julkisen sektorin elin ei voi kieltäytyä 
hyväksymästä palvelua hallinnollista 
menettelyä tai muodollisuutta varten sillä 
perusteella, että sitä ei ole sisällytetty 

Poistetaan.
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3 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin.

Or. en

Perustelu

Tarkastusprosessin toteuttaminen olisi otettava käyttöön hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoamisen edellytyksenä.

Tarkistus 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun hyväksytystä luottamuspalvelusta 
on tehty 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus, 
julkisen sektorin elin ei voi kieltäytyä 
hyväksymästä palvelua hallinnollista 
menettelyä tai muodollisuutta varten sillä 
perusteella, että sitä ei ole sisällytetty 
3 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin.

4. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
voivat aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjoamisen sen 
jälkeen, kun 3 kohdassa tarkoitettu asema 
on ilmoitettu luotettavissa luetteloissa.

Or. en

Tarkistus 214
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1, 2 ja 3 kohdan soveltamiseen 
liittyvät olosuhteet, muotoseikat ja 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1, 2 ja 3 kohdan soveltamiseen 
liittyvät muotoseikat ja menettelyt. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 215
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava, 
ylläpidettävä ja julkaistava luotettavia 
luetteloja, jotka sisältävät tietoa niiden 
toimivaltaan kuuluvista hyväksytyistä 
luottamuspalvelun tarjoajista ja niiden 
tarjoamista hyväksytyistä 
luottamuspalveluista.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava, 
ylläpidettävä ja julkaistava luotettavia 
luetteloja, jotka sisältävät tietoa niiden 
toimivaltaan kuuluvista hyväksytyistä 
luottamuspalvelun tarjoajista ja niiden 
tarjoamista hyväksytyistä 
luottamuspalveluista. Pakollisena osana 
näissä luotettavissa luetteloissa on oltava 
taannehtiva viiden vuoden kronologinen 
dokumentointi luottamuspalvelujen 
tarjoajien hyväksytyn tarjoajan asemassa 
tapahtuneista aiemmista muutoksista.

Or. de

Tarkistus 216
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava, 
ylläpidettävä ja julkaistava suojatusti 
1 kohdassa säädetyn mukaisia sähköisesti 
allekirjoitettuja tai leimattuja luotettavia 
luetteloja muodossa, joka soveltuu 
automaattiseen käsittelyyn.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava, 
ylläpidettävä ja julkaistava suojatusti 
1 kohdassa säädetyn mukaisia sähköisesti 
allekirjoitettuja tai leimattuja luotettavia 
luetteloja muodossa, joka soveltuu sekä 
luettelon että yksittäisten varmenteiden 
automaattiseen käsittelyyn.

Or. en

Perustelu

Kohtaa on selvennetty sen varmistamiseksi, että sovelluksilla voidaan käsitellä varmenteita, 
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mitä validointi edellyttää käytännössä.

Tarkistus 217
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen määrittelyä varten.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Delegoitu säädös ei vaikuta tarpeelliselta, minkä vuoksi tiedot on sisällytetty 6 kohdan 
täytäntöönpanosäädökseen.

Tarkistus 218
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1–4 kohdan soveltamiseen 
liittyvät luotettavien luetteloiden tekniset 
eritelmät ja muotoseikat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
täsmentää kohdassa tarkoitettua tietoa ja 
määritellä 1–4 kohdan soveltamiseen 
liittyvät luotettavien luetteloiden tekniset 
eritelmät ja muotoseikat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 219
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyä varmennetta myöntäessään 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan on 
tarkastettava asianmukaisin menetelmin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sen 
luonnollisen tai oikeushenkilön 
henkilöllisyys ja mahdolliset muut määreet, 
jolle hyväksytty varmenne myönnetään.

Hyväksyttyä varmennetta myöntäessään 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan on 
tarkastettava asianmukaisin menetelmin ja 
kansallisen ja unionin lainsäädännön 
mukaisesti sen luonnollisen tai 
oikeushenkilön henkilöllisyys ja 
mahdolliset muut määreet, jolle hyväksytty 
varmenne myönnetään.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 220
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kannettava vahinkovastuuriski 
ylläpitämällä riittäviä taloudellisia varoja 
tai käyttämällä sopivaa 
vastuuvakuutusjärjestelmää;

b) toteutettava asianmukaisia 
varotoimenpiteitä ottaen huomioon sen 
tämän asetuksen mukaisen 
vahinkovastuun erityisesti ylläpitämällä 
riittäviä taloudellisia varoja tai panemalla 
täytäntöön vastuuvakuutusjärjestelmän;

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että alkuperäisessä sanamuodossa asetetaan vastuu palveluntarjoajalle, 
vaikka siinä olisi ainoastaan tehtävä varotoimenpiteistä pakollisia.

Tarkistus 221
Malcolm Harbour
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ilmoitettava ennen sopimussuhteen 
aloittamista henkilöille, jotka haluavat 
käyttää hyväksyttyä luottamuspalvelua, 
kyseisen palvelun käytön tarkoista ehdoista 
ja edellytyksistä;

c) ilmoitettava ennen sopimussuhteen 
aloittamista henkilöille, jotka haluavat 
käyttää hyväksyttyä luottamuspalvelua, 
kyseisen palvelun käytön tarkoista ehdoista 
ja edellytyksistä, mukaan lukien käytön 
rajoitukset;

Or. en

Tarkistus 222
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käytettävä luotettavia järjestelmiä ja 
tuotteita, jotka on suojattu muutoksilta ja 
joilla taataan tuotteiden tukemien 
prosessien tekninen tietoturva ja 
luotettavuus;

d) käytettävä järjestelmiä ja tuotteita, jotka 
on suojattu luvattomilta muutoksilta ja 
joilla taataan tuotteiden tukemien 
prosessien tekninen tietoturva ja 
luotettavuus;

Or. en

Perustelu

Vaikka sanan ”luotettava” käyttäminen saattaisi antaa olettaa, että noudatetaan korkeampia 
standardeja, järjestelmän on viime kädessä täytettävä tämän kohdan vaatimukset. On 
epäselvää, muodostaako sana ”luotettava” itsessään lisävaatimuksen. Asian selventämiseksi 
olisi voitava sallia luvalliset muutokset.

Tarkistus 223
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

e) käytettävä luotettavia järjestelmiä niille 
annettujen tietojen tallentamiseen 
tarkastettavissa olevassa muodossa siten, 
että

e) käytettävä järjestelmiä niille annettujen 
tietojen tallentamiseen tarkastettavissa 
olevassa muodossa siten, että

Or. en

Perustelu

Vaikka sanan ”luotettava” käyttäminen saattaisi antaa olettaa, että noudatetaan korkeampia 
standardeja, järjestelmän on viime kädessä täytettävä tämän kohdan vaatimukset. On 
epäselvää, muodostaako sana ”luotettava” itsessään lisävaatimuksen.

Tarkistus 224
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedot ovat julkisesti haettavissa vain, jos 
siihen on saatu tietojen kohteena olevan 
henkilön suostumus,

– tiedot ovat julkisesti haettavissa vain, jos 
siihen on saatu sen henkilön suostumus,
johon tiedot liittyvät,

Or. en

Tarkistus 225
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tiedot ovat julkisesti haettavissa vain, jos 
siihen on saatu tietojen kohteena olevan 
henkilön suostumus,

– tiedot ovat julkisesti haettavissa vain, jos 
se on kansallisten tai unionin 
lainsäädännön nojalla sallittu tai siihen 
on saatu tietojen kohteena olevan henkilön 
suostumus,
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Or. en

Perustelu

Kohtaa on selvennetty lisäämällä, että olemassa olevassa kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä saatetaan edellyttää julkaisemista tai sallia se.

Tarkistus 226
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) arkistoitava asianmukaisen ajan kaikki 
tarvittavat tiedot hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjoajan myöntämistä 
ja vastaanottamista tiedoista, erityisesti 
käytettäväksi todisteena oikeudellisissa 
käsittelyissä. Tällaisia arkistoja voidaan 
ylläpitää sähköisessä muodossa;

g) arkistoitava asianmukaisen ajan –
riippumatta siitä, onko hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja lopettanut 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoamisen – kaikki tarvittavat tiedot 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan 
myöntämistä ja vastaanottamista tiedoista, 
erityisesti käytettäväksi todisteena 
oikeudellisissa käsittelyissä. Tällaisia 
arkistoja voidaan ylläpitää sähköisessä 
muodossa;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että asianmukaiset tiedot ovat edelleen saatavilla, vaikka palveluntarjoaja olisi 
lopettanut toimintansa.

Tarkistus 227
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksyttyjä varmenteita myöntävien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
on rekisteröitävä varmenteen 

3. Hyväksyttyjä varmenteita myöntävien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
on rekisteröitävä varmenteen 
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peruuttaminen varmennetietokannassaan
10 minuutin kuluessa peruutuksen 
voimaantulosta.

peruuttaminen varmennetietokantaansa 
saman työpäivän kuluessa, jolloin 
peruutus tuli voimaan, ja seuraavan 
työpäivän kuluessa, jos peruutus on tullut 
voimaan viikonloppuna tai yleisenä 
vapaapäivänä.

Or. en

Tarkistus 228
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksyttyjä varmenteita myöntävien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
on rekisteröitävä varmenteen 
peruuttaminen varmennetietokannassaan 
10 minuutin kuluessa peruutuksen 
voimaantulosta.

3. Hyväksyttyjä varmenteita myöntävien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
on rekisteröitävä varmenteen 
peruuttaminen varmennetietokannassaan 
viipymättä.

Or. en

Tarkistus 229
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hyväksyttyjä varmenteita myöntävien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
on 3 kohtaan liittyen annettava kaikille 
niihin tukeutuville tahoille tietoa niiden 
myöntämien hyväksyttyjen varmenteiden 
voimassaolo- tai peruutustilasta. Tämä tieto 
on asetettava saataville jatkuvasti ainakin 
varmennekohtaisesti automaattisella 
tavalla, joka on luotettava, maksuton ja 
tehokas.

4. Hyväksyttyjä varmenteita myöntävien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
on 3 kohtaan liittyen annettava kaikille 
niihin tukeutuville tahoille tietoa niiden 
myöntämien hyväksyttyjen varmenteiden 
voimassaolo- tai peruutustilasta. Tämä tieto 
on asetettava saataville jatkuvasti ainakin 
varmennekohtaisesti automaattisella 
tavalla.
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Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä ”tehokkaalla” ja ”luotettavalla” tarkoitetaan käytännössä. Jo 
”asetettava saataville jatkuvasti” edellyttää luotettavuutta. Lisäksi yksityisellä sektorilla 
tarjottavat vaihtoehdot eivät aina voi olla maksuttomia, toisin kuin julkisen sektorin 
palvelujen kohdalla. Tällaisia palveluja käyttävien tahojen olisi voitava vapaasti valita niiden 
toiminnan perustana oleva liiketoimintamalli.

Tarkistus 230
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sovellettavien luotettavia 
järjestelmiä ja tuotteita koskevien 
standardien viitenumerot. Jos järjestelmä 
tai tuote vastaa näitä standardeja, sen 
katsotaan olevan 19 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sovellettavien luotettavia 
järjestelmiä ja tuotteita koskevien 
standardien viitenumerot. Komission on 
varmistettava, että sidosryhmien panosta 
tarkastellaan asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos järjestelmä 
tai tuote vastaa näitä standardeja, sen 
katsotaan olevan 19 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.
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Tarkistus 231
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sovellettavien luotettavia 
järjestelmiä ja tuotteita koskevien 
standardien viitenumerot. Jos järjestelmä 
tai tuote vastaa näitä standardeja, sen
katsotaan olevan 19 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sovellettavien, sellaisia
järjestelmiä ja tuotteita, joiden katsotaan 
olevan 19 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaisia, koskevien 
standardien viitenumerot. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Tavoitteena olisi oltava sellaisten standardien kehittäminen, jotka osoittavat, että asetuksessa 
säädettyjä vaatimuksia noudatetaan. On epäselvää, muodostaako sana ”luotettava” itsessään 
lisävaatimuksen. Ei ole oikeudellista eroa sellaisen järjestelmän, jossa täytetään vaatimus X, 
ja sellaisen järjestelmän välillä, jossa täytetään vaatimus X. ”Luotettavia” järjestelmiä 
koskevat standardit saattavat päinvastoin antaa harhaanjohtavasti ymmärtää, että muut 
järjestelmät, joilla täytetään samat vaatimukset mutta ei standardia, eivät ole luotettavia.

Tarkistus 232
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen allekirjoituksen 
oikeusvaikutuksia ja käytettävyyttä 
todisteena oikeudellisissa menettelyissä ei 
voida kieltää pelkästään sillä perusteella, 
että se on sähköisessä muodossa.

1. Sähköisellä allekirjoituksella 
varustetun asiakirjan käytettävyyttä 
todisteena oikeudellisissa menettelyissä ei 
voida kieltää pelkästään sillä perusteella, 
että se on sähköisessä muodossa.
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Or. de

Tarkistus 233
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen allekirjoituksen 
oikeusvaikutuksia ja käytettävyyttä 
todisteena oikeudellisissa menettelyissä ei 
voida kieltää pelkästään sillä perusteella, 
että se on sähköisessä muodossa.

1. Sähköisellä allekirjoituksella on 
oikeusvaikutus ja sitä voidaan käyttää 
todisteena oikeudellisissa menettelyissä. 
On otettava huomioon, että hyväksytty 
sähköinen allekirjoitus takaa 
korkeamman tietoturvatason kuin 
muunlaiset sähköiset allekirjoitukset.

Or. en

Perustelu

Esittelijä päätti esittää uuden englanninkielisen tarkistuksen tämän kohdan uudelleen 
muotoilemiseksi johtuen ongelmista, jotka liittyivät esittelijän tarkistuksen 43 ranskankielisen 
version kääntämiseen englanniksi.

Tarkistus 234
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella on oltava samanlaiset 
oikeusvaikutukset kuin käsin kirjoitetulla 
allekirjoituksella.

2. Hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella varustettu sähköinen 
asiakirja rinnastetaan omakätisesti 
allekirjoitettuun asiakirjaan, ellei 
kansallisessa tai unionin lainsäädännössä 
toisin säädetä. Mahdollisuus sulkea 
sähköisten asiakirjojen käyttö pois 
sopimusjärjestelyin säilyy 
muuttumattomana.
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Or. de

Tarkistus 235
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella on oltava samanlaiset 
oikeusvaikutukset kuin käsin kirjoitetulla 
allekirjoituksella.

2. Hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen 
on täytettävä sähköisessä muodossa 
olevan tiedon osalta allekirjoitukselle 
asetettavat oikeudelliset edellytykset 
samalla tavoin kuin käsin kirjoitettu 
allekirjoitus täyttää kyseiset vaatimukset 
paperilla olevan tiedon osalta.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että direktiivissä 1999/93/EY käytetyssä sanamuodossa otetaan paremmin 
huomioon eri kansalliset muodot ja menettelyä koskevat vaatimukset.

Tarkistus 236
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella on oltava samanlaiset 
oikeusvaikutukset kuin käsin kirjoitetulla 
allekirjoituksella.

2. Hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella, johon on liitetty 
hyväksytty sähköinen aikaleima, on oltava 
samanlaiset oikeusvaikutukset kuin käsin 
kirjoitetulla allekirjoituksella.

Or. en

Tarkistus 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella on oltava samanlaiset 
oikeusvaikutukset kuin käsin kirjoitetulla 
allekirjoituksella.

2. Sähköisellä allekirjoituksella on oltava 
samanlaiset oikeusvaikutukset kuin käsin 
kirjoitetulla allekirjoituksella.

Or. en

Tarkistus 238
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pätevä hyväksytty sähköinen 
allekirjoitus toimii prima facie -todisteena 
siihen liittyvän sähköisen asiakirjan 
aitoudesta ja koskemattomuudesta.

Or. de

Perustelu

Termi ”pätevä” viittaa ehdotetun asetuksen 25 artiklan 1 kohtaan. Allekirjoituksella voidaan 
katsoa olevan tietty todistusvoima vain, jos se voidaan validoida.

Tarkistus 239
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Edellinen kohta huomioon ottaen tämän kohdan oikeudellinen vaikutus vaikuttaa epäselvältä.

Tarkistus 240
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

3. Viranomaisten on tunnustettava ja 
hyväksyttävä hyväksytyt sähköiset 
allekirjoitukset kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

3. Hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset on 
tunnustettava ja hyväksyttävä unionin 
jäsenvaltioissa ja toimielimissä.

Or. en

Tarkistus 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos erityisesti jäsenvaltio edellyttää 4. Jos erityisesti jäsenvaltio tai unionin 
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julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksyttyjä 
sähköisiä allekirjoituksia alhaisemman 
tason allekirjoitusta, on palvelun käyttöä 
varten tunnustettava ja hyväksyttävä kaikki 
sähköiset allekirjoitukset, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään 
sama.

toimielimet hyväksyvät julkisen sektorin 
elimen tarjoaman verkkopalvelun käyttöä 
varten kyseiseen palveluun liittyvien 
riskien asianmukaisen arvioinnin 
perusteella tietoturvavarmistukseltaan 
hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia 
alhaisemman tason allekirjoituksen, on 
palvelun käyttöä varten samalla 
tunnustettava ja hyväksyttävä myös 
hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset.

Or. en

Tarkistus 243
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos erityisesti jäsenvaltio edellyttää 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksyttyjä 
sähköisiä allekirjoituksia alhaisemman 
tason allekirjoitusta, on palvelun käyttöä 
varten tunnustettava ja hyväksyttävä kaikki 
sähköiset allekirjoitukset, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.

4. Jos jäsenvaltio edellyttää julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käyttöä varten kyseiseen palveluun 
liittyvien riskien asianmukaisen arvioinnin 
perusteella tietoturvavarmistukseltaan 
hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia 
alhaisemman tason allekirjoitusta, on 
kyseisen verkkopalvelun käyttöä varten 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikki 
sähköiset allekirjoitukset, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.

Or. de

Tarkistus 244
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta



AM\933270FI.doc 101/138 PE508.270v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

4. Jos erityisesti jäsenvaltio edellyttää 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksyttyjä 
sähköisiä allekirjoituksia alhaisemman 
tason allekirjoitusta, on palvelun käyttöä 
varten tunnustettava ja hyväksyttävä kaikki 
sähköiset allekirjoitukset, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.

4. Jos jäsenvaltio edellyttää julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käyttöä varten kyseiseen palveluun 
liittyvien riskien asianmukaisen arvioinnin 
perusteella tietoturvavarmistukseltaan 
hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia 
alhaisemman tason allekirjoitusta, on 
palvelun käyttöä varten tunnustettava 
kaikki sähköiset allekirjoitukset, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, tarkoitetaanko sanoilla ”tunnustettava” ja ”hyväksyttävä” kahta erillistä 
käsitettä ja seuraako niistä erilaisia oikeudellisia vaikutuksia. Sana ”erityisesti” on poistettu, 
koska kohdassa viitataan seuraavan kohdan tavoin ainoastaan julkisiin palveluihin. 
Yksityisten tahojen on voitava vapaasti noudattaa sellaista turvallisuustasoa, josta ne 
pääsevät sopimukseen.

Tarkistus 245
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 4 kohdassa 
tarkoitettuja sähköisten allekirjoitusten 
erilaisia tietoturvatasoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdistetty 7 kohdan kanssa.
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Tarkistus 246
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
allekirjoitus vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvatason mukainen. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Komission on 
varmistettava, että sidosryhmien panosta 
tarkastellaan asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos sähköinen 
allekirjoitus vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvatason mukainen. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 247
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin sovellettavien 

7. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin sähköisten 
allekirjoitusten 4 kohdassa tarkoitettujen 
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standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
allekirjoitus vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvatason mukainen. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

eri tietoturvatasojen määritelmät ja 
sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
allekirjoitus vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan määritellyn 
tietoturvatason mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädökset vaikuttavat tarkoituksenmukaisemmilta.

Tarkistus 248
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköisen allekirjoituksen hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa pakollisia 
vaatimuksia, jotka ylittävät liitteessä I 
säädetyt vaatimukset.

2. Sähköisen allekirjoituksen rajat 
ylittävään käyttöön tarkoitetuille 
hyväksytyille varmenteille ei saa asettaa 
pakollisia vaatimuksia, jotka ylittävät 
liitteessä säädetyt vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi edelleen voitava asettaa lisävaatimuksia, kuten tiettyjä ammatteja 
koskevia määreitä. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin mukautettava niiden vastaavia järjestelmiä 
rajat ylittäviä transaktioita varten.

Tarkistus 249
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä I säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädös vaikuttaa tarkoituksenmukaisemmalta, minkä vuoksi se on yhdistetty 
seuraavan kohdan kanssa.

Tarkistus 250
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen allekirjoituksen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköisen 
allekirjoituksen hyväksytty varmenne 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen allekirjoituksen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Komission on 
varmistettava, että sidosryhmien panosta 
tarkastellaan asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos sähköisen 
allekirjoituksen hyväksytty varmenne 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 251
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen allekirjoituksen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköisen 
allekirjoituksen hyväksytty varmenne 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
täsmentää liitteessä I asetettuja 
vaatimuksia ja vahvistaa sähköisen 
allekirjoituksen hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavien standardien 
viitenumerot. Jos sähköisen 
allekirjoituksen hyväksytty varmenne 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädös vaikuttaa tarkoituksenmukaisemmalta. Tästä syystä edeltävä kohta on 
yhdistetty tämän kohdan kanssa.

Tarkistus 252
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyihin sähköisen 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyihin sähköisen 
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allekirjoituksen luontivälineisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksytty sähköisen allekirjoituksen 
luontiväline vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan liitteessä II 
säädettyjen vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

allekirjoituksen luontivälineisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot.
Komission on varmistettava, että 
sidosryhmien panosta tarkastellaan 
asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos hyväksytty 
sähköisen allekirjoituksen luontiväline 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä II säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 253
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyt sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineet voidaan sertifioida 
jäsenvaltioiden nimeämien asianmukaisten 
julkisten tai yksityisten tahojen toimesta 
edellyttäen, että niille on tehty tietoturva-
arviointi noudattaen komission 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistamaan 
luetteloon sisältyvää tietoteknisten 
tuotteiden tietoturva-arviointia koskevaa 
standardia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 

1. Hyväksytyt sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineet voidaan sertifioida 
jäsenvaltioiden nimeämien asianmukaisten 
julkisten tai yksityisten tahojen toimesta 
edellyttäen, että niille on tehty tietoturva-
arviointi noudattaen komission 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistamaan 
luetteloon sisältyvää tietoteknisten 
tuotteiden tietoturva-arviointia koskevaa 
standardia. Komission on varmistettava, 
että sidosryhmien panosta tarkastellaan 
asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä. määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 254
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyt sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineet voidaan sertifioida
jäsenvaltioiden nimeämien asianmukaisten 
julkisten tai yksityisten tahojen toimesta 
edellyttäen, että niille on tehty tietoturva-
arviointi noudattaen komission 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistamaan 
luetteloon sisältyvää tietoteknisten 
tuotteiden tietoturva-arviointia koskevaa 
standardia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

1. Hyväksytyt sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineet on sertifioitava
jäsenvaltioiden nimeämien asianmukaisten 
julkisten tai yksityisten sertifiointilaitosten
toimesta heti kun niille on tehty tietoturva-
arviointi noudattaen komission 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistamaan 
luetteloon sisältyvää tietoteknisten 
tuotteiden tietoturva-arviointia koskevaa 
standardia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. fr

Perustelu

Sertifiointiprosessi on erittäin tärkeä vaihe sähköisten palvelujen turvajärjestelmässä. Ellei se 
ole pakollinen, on epätodennäköistä, että palvelujen tarjoajat turvautuvat siihen. 
Luottamuspalvelun validointiin vetoavalla osapuolella on kuitenkin tarve tietää, onko 
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sähköisen allekirjoituksen luontiväline luotettava. Tästä syystä sertifiointilaitoksen suorittama 
pakollinen sertifiointi on ehdottoman tärkeää.

Tarkistus 255
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
validointi vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Komission on 
varmistettava, että sidosryhmien panosta 
tarkastellaan asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
validointi vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 256
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta



AM\933270FI.doc 109/138 PE508.270v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoaa allekirjoitukseen tukeutuville 
osapuolille validointiprosessin tuloksen 
automaattisesti tavalla, joka on luotettava, 
tehokas ja sisältää hyväksytyn 
validointipalvelun tarjoajan kehittyneen 
sähköisen allekirjoituksen tai kehittyneen 
sähköisen leiman.

b) tarjoaa allekirjoitukseen tukeutuville 
osapuolille validointiprosessin tuloksen 
automaattisesti tavalla, joka sisältää 
hyväksytyn validointipalvelun tarjoajan 
kehittyneen sähköisen allekirjoituksen tai 
kehittyneen sähköisen leiman.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä ”tehokkaalla” ja ”luotettavalla” tarkoitetaan. Asiaa olisi joka 
tapauksessa lähestyttävä palveluntarjoajan liiketoimintamalliin perustuen, koska on niiden 
etujen mukaista tarjota käyttäjille tehokkaita ja luotettavia palveluja.

Tarkistus 257
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa 1 kohdassa tarkoitettuun 
hyväksyttyyn validointipalveluun 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointipalvelu vastaa 
kyseisiä standardeja, sen katsotaan olevan 
1 kohdan b alakohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa 1 kohdassa tarkoitettuun 
hyväksyttyyn validointipalveluun 
sovellettavien standardien viitenumerot.
Komission on varmistettava, että 
sidosryhmien panosta tarkastellaan 
asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
validointipalvelu vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 1 kohdan 
b alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 258
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten säilyttämiseen 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksyttyjen sähköisten
allekirjoitusten säilyttämisjärjestelyt 
vastaavat kyseisiä standardeja, niiden 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukaisia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten säilyttämiseen 
sovellettavien standardien viitenumerot.
Komission on varmistettava, että 
sidosryhmien panosta tarkastellaan 
asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
säilyttämisjärjestelyt vastaavat kyseisiä 
standardeja, niiden katsotaan olevan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.
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Tarkistus 259
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähköisen leiman oikeusvaikutukset Sähköisen leiman todisteellinen merkitys

Or. de

Tarkistus 260
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen leiman oikeusvaikutuksia ja
käytettävyyttä todisteena oikeudellisissa 
menettelyissä ei voida kieltää pelkästään 
sen takia, että se on sähköisessä muodossa.

1. Sähköisellä leimalla varustetun 
asiakirjan käytettävyyttä todisteena 
oikeudellisissa menettelyissä ei voida 
kieltää pelkästään sillä perusteella, että se 
on sähköisessä muodossa.

Or. de

Tarkistus 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansallisen lainsäädännön tai 
osapuolien välisen sopimuksen nojalla 
sähköiseen leimaan tai hyväksyttyyn 
sähköiseen leimaan voidaan liittää 
oikeudellisia lisävaikutuksia, jotka 
ylittävät tämän asetuksen soveltamisalan.

Or. en
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Tarkistus 262
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyttyyn sähköiseen leimaan 
liitetään oikeusolettama, jonka mukaan 
leima takaa siihen yhteydessä olevien 
tietojen alkuperän ja koskemattomuuden.

2. Pätevä hyväksytty sähköinen leima 
toimii prima facie -todisteena siihen 
liittyvien sähköisten asiakirjojen 
aitoudesta ja koskemattomuudesta. 
Valtuutusta ja edustusta koskevat 
kansalliset säännökset säilyvät 
muuttumattomina.

Or. de

Tarkistus 263
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyttyyn sähköiseen leimaan 
liitetään oikeusolettama, jonka mukaan 
leima takaa siihen yhteydessä olevien 
tietojen alkuperän ja koskemattomuuden.

2. Hyväksytyllä sähköisellä leimalla on 
oltava samanlainen oikeusvaikutus kuin 
fyysisesti painettavalla leimalla.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa fyysiset leimat ovat päteviä ainoastaan yhdessä käsin kirjoitetun 
allekirjoituksen kanssa. Olisi varmistettava, että sähköisille leimoille ei anneta korkeampaa 
oikeudellista asemaa kuin fyysisesti painettaville leimoille. Viimeksi mainittu olisi jokaisen 
jäsenvaltion määriteltävä.

Tarkistus 264
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyttyyn sähköiseen leimaan 
liitetään oikeusolettama, jonka mukaan 
leima takaa siihen yhteydessä olevien 
tietojen alkuperän ja koskemattomuuden.

2. Hyväksytyllä sähköisellä leimalla
taataan luojan henkilöllisyys ja leimaan
yhteydessä olevien tietojen 
koskemattomuus.

Or. en

Perustelu

”Oikeusolettama” menisi sähköisen allekirjoituksen vaikutusta pidemmälle. Lisäksi sana 
”alkuperä” vaikuttaa oikeudellisena käsitteenä liian epämääräiseltä, kun tarkastellaan 
esimerkiksi kansallista menettely- ja kauppalainsäädäntöä edustukseen, tahdonilmaisuihin 
ynnä muihin nähden.

Tarkistus 265
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytty sähköinen allekirjoitus on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

3. Viranomaisten on tunnustettava ja 
hyväksyttävä hyväksytyt sähköiset leimat
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytty sähköinen allekirjoitus on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 

3. Pätevä hyväksytty sähköinen leima on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa
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jäsenvaltioissa. jäsenvaltioiden julkisissa elimissä ja 
unionin toimielimissä.

Or. en

Tarkistus 267
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytty sähköinen allekirjoitus on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

3. Hyväksytty sähköinen leima on 
tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Sanojen ”tunnustettava” ja ”hyväksyttävä” välinen ero on epäselvä. Tätä kohtaa ei poisteta 
toisin kuin sähköisiä allekirjoituksia koskevia vastaavia säännöksiä, koska (sähköisen) leiman 
käsitettä ei ole olemassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 268
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos erityisesti jäsenvaltio edellyttää 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksyttyjä 
sähköisiä leimoja alhaisemman tason 
leimaa, on palvelun käyttöä varten 
hyväksyttävä kaikki sähköiset leimat, 
joiden tietoturvavarmistustaso on vähintään 
sama.

4. Jos jäsenvaltio edellyttää julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käyttöä varten kyseiseen palveluun 
liittyvien riskien asianmukaisen arvioinnin 
perusteella tietoturvavarmistukseltaan 
hyväksyttyjä sähköisiä leimoja 
alhaisemman tason leimaa, on kyseisen 
verkkopalvelun käyttöä varten 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikki 
sähköiset leimat, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.
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Or. de

Tarkistus 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos erityisesti jäsenvaltio edellyttää 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksyttyjä 
sähköisiä leimoja alhaisemman tason 
leimaa, on palvelun käyttöä varten 
hyväksyttävä kaikki sähköiset leimat, 
joiden tietoturvavarmistustaso on 
vähintään sama.

4. Jos erityisesti jäsenvaltio hyväksyy 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksyttyjä 
sähköisiä leimoja alhaisemman tason 
leiman, samanaikaisesti on hyväksyttävä
hyväksytyt sähköiset leimat.

Or. en

Tarkistus 270
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos erityisesti jäsenvaltio edellyttää 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksyttyjä 
sähköisiä leimoja alhaisemman tason 
leimaa, on palvelun käyttöä varten 
hyväksyttävä kaikki sähköiset leimat, 
joiden tietoturvavarmistustaso on vähintään
sama.

4. Jos jäsenvaltio edellyttää julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käyttöä varten kyseiseen palveluun 
liittyvien riskien asianmukaisen arvioinnin 
perusteella tietoturvavarmistukseltaan 
hyväksyttyjä sähköisiä leimoja 
alhaisemman tason leimaa, on palvelun 
käyttöä varten hyväksyttävä kaikki 
sähköiset leimat, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.
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Or. en

Perustelu

Sana ”erityisesti” on poistettu, koska kohdassa viitataan seuraavan kohdan tavoin 
ainoastaan julkisiin palveluihin. Yksityisten tahojen on voitava vapaasti noudattaa sellaista 
turvallisuustasoa, josta ne pääsevät sopimukseen.

Tarkistus 271
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käytössä sähköistä leimaa, jonka 
tietoturvavarmistustaso on korkeampi kuin 
hyväksytyn sähköisen leiman.

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
rajat ylittävässä käytössä sähköistä leimaa, 
jonka tietoturvavarmistustaso on 
korkeampi kuin hyväksytyn sähköisen 
leiman.

Or. de

Tarkistus 272
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käytössä sähköistä leimaa, jonka 
tietoturvavarmistustaso on korkeampi kuin 
hyväksytyn sähköisen leiman.

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia rajoja 
ylitettäessä julkisen sektorin elimen 
tarjoaman verkkopalvelun käytössä 
sähköistä leimaa, jonka 
tietoturvavarmistustaso on korkeampi kuin 
hyväksytyn sähköisen leiman.

Or. en

Perustelu

Olisi voitava sisällyttää lisävaatimuksia yksinomaisesti kansalliseen kehykseen. Ne eivät 
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kuitenkaan saa haitata rajat ylittäviä transaktioita.

Tarkistus 273
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 4 kohdassa 
tarkoitettuja sähköisten leimojen erilaisia 
tietoturvavarmistustasoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädös vaikuttaa tarkoituksenmukaisemmalta seuraavaan kohtaan 
yhdistettynä.

Tarkistus 274
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
leima vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Komission on 
varmistettava, että sidosryhmien panosta 
tarkastellaan asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos sähköinen 
leima vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
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mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 275
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
leima vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määrittää 4 kohdassa tarkoitetut 
sähköisten leimojen eri 
tietoturvavarmistustasot ja vahvistaa 
sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
leima vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädös vaikuttaa tarkoituksenmukaisemmalta.
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Tarkistus 276
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköisen leiman hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa pakollisia 
vaatimuksia, jotka ylittävät liitteessä III 
säädetyt vaatimukset.

2. Sähköisen leiman hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa rajat ylittävän 
käytön kohdalla pakollisia vaatimuksia, 
jotka ylittävät liitteessä III säädetyt 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Kansallista käyttöä koskevien erityisvaatimuksien olisi oltava mahdollisia.

Tarkistus 277
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen leiman hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavien standardien 
viitenumerot. Jos sähköisen leiman 
hyväksytty varmenne vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
liitteessä III säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen leiman hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavien standardien 
viitenumerot. Komission on varmistettava, 
että sidosryhmien panosta tarkastellaan 
asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos sähköisen 
leiman hyväksytty varmenne vastaa 
kyseisiä standardeja, sen katsotaan olevan 
liitteessä III säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 278
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähköisten aikaleimojen oikeusvaikutukset Sähköisten aikaleimojen todisteellinen 
merkitys

Or. de

Tarkistus 279
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen aikaleiman 
oikeusvaikutuksia ja hyväksyttävyyttä 
todisteena oikeudellisissa menettelyissä ei 
voida kieltää pelkästään sen takia, että se 
on sähköisessä muodossa.

1. Sähköisellä aikaleimalla varustetun 
asiakirjan hyväksyttävyyttä todisteena 
oikeudellisissa menettelyissä ei voida 
kieltää pelkästään sillä perusteella, että se 
on sähköisessä muodossa.

Or. de

Tarkistus 280
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyttyyn sähköiseen aikaleimaan 
liitetään oikeusolettama, jonka mukaan 
aikaleima takaa osoittamansa ajankohdan 
sekä ajankohtaan sidottujen tietojen 
koskemattomuuden.

2. Hyväksytty sähköinen aikaleima toimii 
prima facie -todisteena osoittamansa 
ajankohdan oikeellisuudesta ja siihen 
liittyvän sähköisen asiakirjan 
koskemattomuudesta.

Or. de

Tarkistus 281
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytty sähköinen aikaleima on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

3. Viranomaisten on tunnustettava ja 
hyväksyttävä hyväksytyt sähköiset 
aikaleimat kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 282
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa ajan virheetöntä liittämistä 
tietoihin ja virheettömään aikalähteeseen 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos ajan virheetön liittäminen tietoihin ja 
virheetön aikalähde vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa ajan virheetöntä liittämistä 
tietoihin ja virheettömään aikalähteeseen 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Komission on varmistettava, että 
sidosryhmien panosta tarkastellaan 
asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos ajan 
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noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

virheetön liittäminen tietoihin ja virheetön 
aikalähde vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 283
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähköisten asiakirjojen oikeusvaikutukset 
ja hyväksyminen

Sähköisten asiakirjojen todisteellinen 
merkitys

Or. de

Tarkistus 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköistä asiakirjaa on pidettävä 
paperiasiakirjaa vastaavana ja se on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä, kun on otettu huomioon 
sen aitouden ja koskemattomuuden 
varmuustaso.

1. Sähköisen asiakirjan käytettävyyttä 
todisteena oikeudellisissa menettelyissä ei 
voida kieltää pelkästään sen takia, että se 
on sähköisessä muodossa.
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Or. de

Tarkistus 285
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköistä asiakirjaa on pidettävä 
paperiasiakirjaa vastaavana ja se on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä, kun on otettu huomioon 
sen aitouden ja koskemattomuuden 
varmuustaso.

1. Sähköisen asiakirjan oikeusvaikutuksia 
ja hyväksymistä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä ei voida kieltää pelkästään 
siitä syystä, että se on sähköisessä 
muodossa.

Or. en

Perustelu

Mukautus lähestymistapaan, jonka komissio on hyväksynyt sähköisiä allekirjoituksia, leimoja 
ja aikaleimoja varten. Sähköisillä asiakirjoilla olisi periaatteesta oltava sama oikeudellinen 
vaikutus kuin paperiasiakirjoilla, joissa on käsin kirjoitettu allekirjoitus tai fyysinen leima. 
Nykyisessä sanamuodossa viitataan aitouden ja koskemattomuuden varmuustasoon, minkä 
merkitys ei ole täysin selvä.

Tarkistus 286
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköistä asiakirjaa on pidettävä 
paperiasiakirjaa vastaavana ja se on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä, kun on otettu huomioon sen 
aitouden ja koskemattomuuden 
varmuustaso.

1. Sähköinen asiakirja on hyväksyttävä 
todisteeksi oikeudellisissa menettelyissä, 
kun on otettu huomioon sen aitouden ja 
koskemattomuuden varmuustaso.

Or. en
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Perustelu

Joissakin tapauksissa edellytetään alkuperäisiä paperiasiakirjoja, jolloin saattaa olla 
epätarkoituksenmukaista myöntää sähköisille asiakirjoille sama oikeudellinen pätevyys. Asiaa 
olisi viime kädessä lähestyttävä kansallisen lainsäädännön nojalla.

Tarkistus 287
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköistä asiakirjaa on pidettävä 
paperiasiakirjaa vastaavana ja se on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä, kun on otettu huomioon
sen aitouden ja koskemattomuuden 
varmuustaso.

1. Sähköistä asiakirjaa on pidettävä 
paperiasiakirjaa vastaavana ja se on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä sen aitouden ja 
koskemattomuuden varmuustasosta
riippuen.

Or. fr

Tarkistus 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjaan, jossa on sen 
myöntämiseen valtuutetun henkilön 
hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai 
hyväksytty sähköinen leima, liitetään 
oikeusolettama, jonka mukaan se on aito 
ja koskematon edellyttäen, että asiakirja 
ei sisällä dynaamisia piirteitä, jotka 
voisivat automaattisesti muuttaa sitä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Poistetaan 2–4 kohdat, koska hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella tai hyväksytyllä 
sähköisellä leimalla varustettujen asiakirjojen oikeusvaikutuksia säännellään riittävästi jo 
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20 artiklan 2 a kohdassa ja 28 artiklan 2 kohdassa, joten 34 artiklan 2 kohta on turha.

Tarkistus 289
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjaan, jossa on sen myöntämiseen 
valtuutetun henkilön hyväksytty sähköinen 
allekirjoitus tai hyväksytty sähköinen 
leima, liitetään oikeusolettama, jonka 
mukaan se on aito ja koskematon 
edellyttäen, että asiakirja ei sisällä 
dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa sitä.

2. Asiakirjalla, jossa on sen myöntämiseen 
valtuutetun henkilön hyväksytty sähköinen 
allekirjoitus tai hyväksytty sähköinen 
leima, on oltava samanlaiset 
oikeusvaikutukset kuin paperiasiakirjalla, 
jossa on käsin kirjoitettu allekirjoitus tai 
fyysinen leima, edellyttäen, että asiakirja ei 
sisällä piirteitä, jotka sallisivat sen 
automaattisen tai manuaalisen 
muuttamisen.

Or. en

Perustelu

Sähköisillä asiakirjoilla, joissa on hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai hyväksytty sähköinen 
leima, olisi oltava samanlaiset oikeusvaikutukset kuin paperilla olevalla asiakirjalla, jossa on 
käsin kirjoitettu allekirjoitus tai fyysinen leima. Lisäksi olisi taattava asiakirjan 
koskemattomuus siten, että suljetaan pois mahdollisuus tehdä asiakirjaan lisämuutoksia joko 
automaattisesti tai manuaalisesti. Alkuperäinen viittaus ainoastaan automaattisiin muutoksiin 
on riittämätön.

Tarkistus 290
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjaan, jossa on sen myöntämiseen 
valtuutetun henkilön hyväksytty 
sähköinen allekirjoitus tai hyväksytty 
sähköinen leima, liitetään oikeusolettama, 
jonka mukaan se on aito ja koskematon 

2. Asiakirjaan, jossa on hyväksytty 
sähköinen allekirjoitus tai hyväksytty 
sähköinen leima, liitetään oikeusolettama, 
jonka mukaan se on aito ja koskematon 
edellyttäen, että asiakirja ei sisällä 
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edellyttäen, että asiakirja ei sisällä 
dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa sitä.

dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa sitä.

Or. en

Perustelu

Asiakirjaan, joka on sähköisesti allekirjoitettu tai leimattu, olisi liitettävä olettama siitä, että 
se on aito ja koskematon. Vastaavaa olettamaa ei kuitenkaan voi liittää asiakirjan 
allekirjoittaneeseen henkilöön tai hänen toimivaltaansa allekirjoittaa se.

Tarkistus 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjaan, jossa on sen myöntämiseen 
valtuutetun henkilön hyväksytty sähköinen 
allekirjoitus tai hyväksytty sähköinen 
leima, liitetään oikeusolettama, jonka 
mukaan se on aito ja koskematon 
edellyttäen, että asiakirja ei sisällä 
dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa sitä.

2. Asiakirjaan tai sen sähköisesti oikeaksi 
todistettuun jäljennökseen, jossa on sen 
myöntämiseen tai vastaavasti jäljennöksen 
oikeaksi todistamiseen valtuutetun 
henkilön pätevä hyväksytty sähköinen 
allekirjoitus tai pätevä hyväksytty 
sähköinen leima, liitetään oikeusolettama, 
jonka mukaan se on alkuperäinen ja 
koskematon edellyttäen, että asiakirja ei 
sisällä dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa sitä.

Or. en

Tarkistus 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun julkisen sektorin elimen 
verkkopalvelun tarjontaa varten 

Poistetaan.
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vaaditaan alkuperäistä asiakirjaa tai sen 
oikeaksi todistettua jäljennöstä, muiden 
jäsenvaltioiden on ilman lisävaatimuksia 
hyväksyttävä vähintään sellaiset sähköiset 
asiakirjat, jotka on myöntänyt kyseisten 
asiakirjojen myöntämiseen valtuutettu 
henkilö ja jotka katsotaan 
alkuperäjäsenvaltion lainsäädännössä 
alkuperäiskappaleiksi tai oikeaksi 
todistetuiksi jäljennöksiksi.

Or. de

Perustelu

34 artiklan 3 kohta kyseenalaistaisi apostille-todistuksen, joka on hyväksi havaittu väline 
ulkomaisten asiakirjojen tunnustamiseen ja jota koskevaa sääntelyä komission on lisäksi 
määrä uudistaa.

Tarkistus 293
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun julkisen sektorin elimen 
verkkopalvelun tarjontaa varten vaaditaan 
alkuperäistä asiakirjaa tai sen oikeaksi 
todistettua jäljennöstä, muiden 
jäsenvaltioiden on ilman lisävaatimuksia 
hyväksyttävä vähintään sellaiset sähköiset 
asiakirjat, jotka on myöntänyt kyseisten 
asiakirjojen myöntämiseen valtuutettu 
henkilö ja jotka katsotaan 
alkuperäjäsenvaltion lainsäädännössä 
alkuperäiskappaleiksi tai oikeaksi 
todistetuiksi jäljennöksiksi.

3. Kun julkisen sektorin elimen 
verkkopalvelun tarjontaa varten vaaditaan 
alkuperäistä asiakirjaa tai sen oikeaksi 
todistettua jäljennöstä, muiden 
jäsenvaltioiden on ilman lisävaatimuksia 
hyväksyttävä vähintään sellaiset sähköiset 
asiakirjat, jotka on sähköisesti 
allekirjoittanut tai leimannut kyseisten 
asiakirjojen myöntämiseen valtuutettu 
henkilö ja jotka katsotaan 
alkuperäjäsenvaltion lainsäädännössä 
alkuperäiskappaleiksi tai oikeaksi 
todistetuiksi jäljennöksiksi.

Or. en
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Tarkistus 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 
niiden sähköisten allekirjoitusten ja 
leimojen muotoseikat, jotka on 
hyväksyttävä, kun jäsenvaltio pyytää 2 
kohdassa tarkoitetun julkisen elimen 
verkkopalvelun tarjontaa varten 
allekirjoitettua tai leimattua asiakirjaa. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 295
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä niiden sähköisten 
allekirjoitusten ja leimojen muotoseikat, 
jotka on hyväksyttävä, kun jäsenvaltio 
pyytää 2 kohdassa tarkoitetun julkisen 
elimen verkkopalvelun tarjontaa varten 
allekirjoitettua tai leimattua asiakirjaa. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Komissio määrittelee 
täytäntöönpanosäädöksillä niiden 
sähköisten allekirjoitusten ja leimojen 
muotoseikat, jotka on hyväksyttävä, kun 
jäsenvaltio pyytää 2 kohdassa tarkoitetun 
julkisen elimen verkkopalvelun tarjontaa 
varten allekirjoitettua tai leimattua 
asiakirjaa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, että komissio määrittelee sähköisten hyväksyttyjen allekirjoitusten ja leimojen 
muotoseikat, jotta asetuksella saavutettaisiin tosiasiallisesti sen tavoitteet ratkaisten nykyiset 
ongelmat.

Tarkistus 296
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähköisen jakelupalvelun 
oikeusvaikutukset

Sähköisen jakelupalvelun todisteellinen 
merkitys

Or. de

Tarkistus 297
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköistä jakelupalvelua käyttäen 
lähetetyt tai vastaanotetut tiedot on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä tietojen koskemattomuuden 
sekä sen päivämäärän ja kellonajan 
varmuuden suhteen, jona tiedot on 
lähetetty tietylle vastaanottajalle tai 
vastaanottaja on ne saanut.

1. Sähköistä jakelupalvelua käyttäen 
lähetetyt tai vastaanotetut tiedot on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä.

Or. de

Tarkistus 298
Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyttyä jakelupalvelua käyttäen 
lähetettyihin tai vastaanotettuihin tietoihin 
liitetään oikeusolettama, jonka mukaan 
tiedot ovat koskemattomia ja hyväksytyn 
sähköisen jakelujärjestelmän ilmoittama 
lähetys- ja vastaanottopäivämäärä ja 
-kellonaika on oikea.

2. Hyväksyttyä jakelupalvelua käyttäen 
lähetettyihin tai vastaanotettuihin tietoihin 
liitetään prima facie -todiste, jonka 
mukaan tiedot ovat aitoja ja hyväksytyn 
sähköisen jakelujärjestelmän ilmoittama 
lähetys- ja vastaanottopäivämäärä ja 
-kellonaika on oikea.

Or. de

Tarkistus 299
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asetus (EY) N:o 1348/2000 säilyy 
muuttumattomana.

Or. de

Tarkistus 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallisen lainsäädännön tai 
osapuolien välisen sopimuksen nojalla 
sähköisiin jakelupalveluihin voidaan 
liittää oikeudellisia lisävaikutuksia, jotka 
ylittävät tämän asetuksen soveltamisalan.

Or. en
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Tarkistus 301
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin
vahvistaa tietojen lähettämis- ja 
vastaanottamisprosesseihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos tietojen 
lähettämis- ja vastaanottamisprosessi 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa tietojen lähettämis- ja 
vastaanottamisprosesseihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Komission on 
varmistettava, että sidosryhmien panosta 
tarkastellaan asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos tietojen 
lähettämis- ja vastaanottamisprosessi 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 302
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
III luku – 8 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Verkkosivustojen todentaminen Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

On epäselvää, millaista lisäarvoa tuotetaan luomalla verkkosivustoja koskevia unionin 
varmenteita maailmanlaajuisessa verkkoympäristössä. On olemassa teollisia standardeja, 
jotka ovat käyttäjien tiedossa ja joita käytetään yleisesti. Lisävarmenteet saattaisivat 
hämmentää käyttäjiä ja johtaisivat näkemyksellisiin eroihin Euroopan unionin ulkopuolella 
ylläpidetyistä verkkosivustoista.

Tarkistus 303
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyjä varmenteita koskevat 
vaatimukset
1. Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyjen varmenteiden on täytettävä 
liitteessä IV säädetyt vaatimukset.
2. Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksytyt varmenteet on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä IV säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.
4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyihin varmenteisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos verkkosivustojen todentamisen 
hyväksytty varmenne vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
liitteessä IV säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
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Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, millaista lisäarvoa tuotetaan luomalla verkkosivustoja koskevia unionin 
varmenteita maailmanlaajuisessa verkkoympäristössä. On olemassa teollisia standardeja, 
jotka ovat käyttäjien tiedossa ja joita käytetään yleisesti. Lisävarmenteet saattaisivat 
hämmentää käyttäjiä ja johtaisivat näkemyksellisiin eroihin Euroopan unionin ulkopuolella 
ylläpidetyistä verkkosivustoista.

Tarkistus 304
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos 
verkkosivustojen todentamisen hyväksytty
varmenne vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan liitteessä IV säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Komission on 
varmistettava, että sidosryhmien panosta 
tarkastellaan asianmukaisesti, mieluiten 
vaikutustenarvioinnin muodossa, kun 
määritellään standardeja, joita on 
tarkoitus käyttää tämän asetuksen 
mukaisessa tarkoituksessa. Jos 
verkkosivustojen todentamisen hyväksytty 
varmenne vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan liitteessä IV säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Muutos on merkityksellinen asiakirjan jokaisen artiklan kannalta, jossa mainitaan 
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standardien käyttö.

Tarkistus 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kertomuksessa on arvioitava sähköiseen 
tunnistamiseen ja todentamiseen sekä 
sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä 
asianmukaisia näkökulmia jäsenvaltioissa 
ja johtoasemassa olevissa unionin 
ulkopuolisissa valtioissa. Tässä 
kertomuksessa on arvioitava muun 
muassa, onko asetuksen soveltamisalaa 
muutettava luottamuspalvelujen teknisten, 
markkinoihin liittyvien ja oikeudellisten 
näkökulmien vuoksi.

Or. en

Tarkistus 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi soveltuvilta osin esittää 
kertomuksen lisäksi ehdotuksia, jotta 
parannetaan luottamuspalvelujen 
tarjoamista koskevaa oikeudellista, 
teknistä ja organisaatioon liittyvää 
kehystä.

Or. en
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Tarkistus 307
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Direktiivin 1999/93/EY mukaisesti 
myönnettyjä hyväksyttyjä varmenteita 
pidetään tämän asetuksen mukaisina 
sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyinä 
varmenteina niiden voimassaolon 
päättymiseen saakka, mutta enintään viisi
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

4. Direktiivin 1999/93/EY mukaisesti 
myönnettyjä hyväksyttyjä varmenteita 
pidetään tämän asetuksen mukaisina 
sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyinä 
varmenteina niiden voimassaolon 
päättymiseen saakka, mutta enintään kolme
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. de

Tarkistus 308
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa allekirjoittajaa, jolle varmenne on 
myönnetty, ja joka sisältää ainakin 
allekirjoittajan nimen tai salanimen, joka 
on esitettävä salanimenä;

c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa allekirjoittajaa, jolle varmenne on 
myönnetty, ja joka sisältää ainakin (niiden 
valtioiden kohdalla, jotka tukevat tätä) 
henkilön yksilöivän tunnisteen (joka 
soveltuu automaattiseen käsittelyyn) ja
allekirjoittajan nimen tai salanimen, joka 
on esitettävä salanimenä;

Or. en

Tarkistus 309
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) mahdollisuus lisätä allekirjoittajaan 
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liittyvä asiaankuuluva erityismääre, 
riippuen varmenteen aiotusta 
käyttötarkoituksesta;

Or. en

Perustelu

Teksti otettu direktiivistä 1999/93/EY. Vaikka määreet eivät ole käytössä kaikissa 
jäsenvaltioissa, ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi joillakin aloilla eikä niitä sen vuoksi 
pitäisi sulkea soveltamisalan ulkopuolelle, koska muutoin aiheutettaisiin haittaa 
direktiiviin 1999/93/EY perustuville nykyisille käytännöille.

Tarkistus 310
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa oikeushenkilöä, jolle varmenne on 
myönnetty, ja joka sisältää ainakin nimen 
ja rekisterinumeron virallisissa 
rekistereissä olevassa muodossa;

c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa oikeushenkilöä, jolle varmenne on 
myönnetty, ja joka sisältää ainakin nimen 
ja rekisterinumeron virallisissa 
rekistereissä olevassa muodossa 
(ainutlaatuinen EU:hun liittyvässä
yhteydessä ja soveltuu automaattiseen 
käsittelyyn);

Or. en

Tarkistus 311
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyjä varmenteita koskevat 
vaatimukset

Poistetaan.
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Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyjen varmenteiden on 
sisällettävä:
a) tieto, ainakin automaattiseen 
käsittelyyn soveltuvassa muodossa, siitä, 
että varmenne on myönnetty 
verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttynä varmenteena;
b) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa hyväksytyt varmenteet myöntävää 
hyväksyttyä luottamuspalvelujen tarjoajaa 
ja joka sisältää ainakin tiedon 
jäsenvaltiosta, johon tarjoaja on 
sijoittautunut ja
– oikeushenkilön osalta: nimen ja 
rekisterinumeron virallisissa rekistereissä 
olevassa muodossa,
– luonnollisen henkilön osalta: henkilön 
nimen;
c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa oikeushenkilöä, jolle varmenne 
on myönnetty, ja joka sisältää ainakin 
nimen ja rekisterinumeron virallisissa 
rekistereissä olevassa muodossa;
d) oikeushenkilön, jolle varmenne on 
myönnetty, osoitteen osatiedot, mukaan 
luettuina ainakin kaupunki ja jäsenvaltio, 
virallisissa rekistereissä olevassa 
muodossa;
e) oikeushenkilön, jolle varmenne on 
myönnetty, käyttämät verkon 
aluetunnukset;
f) tiedot varmenteen voimassaoloajan 
alkamisesta ja päättymisestä;
g) varmenteen tunniste, jonka on oltava 
kyseisen hyväksytyn luottamuspalvelujen 
tarjoajan osalta yksilöivä;
h) myöntävän hyväksytyn 
luottamuspalvelujen tarjoajan kehittynyt 
sähköinen allekirjoitus tai kehittynyt 
sähköinen leima;
i) sijainti, josta h kohdassa tarkoitettua 
kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta tai 
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kehittynyttä sähköistä leimaa tukeva 
varmenne on saatavilla veloituksetta;
j) niiden varmenteen voimassaolotilaan 
liittyvien palvelujen sijainti, joista voi 
selvittää hyväksytyn varmenteen 
voimassaolon tilan.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, millaista lisäarvoa tuotetaan luomalla verkkosivustoja koskevia unionin 
varmenteita maailmanlaajuisessa verkkoympäristössä. On olemassa teollisia standardeja, 
jotka ovat käyttäjien tiedossa ja joita käytetään yleisesti. Lisävarmenteet saattaisivat 
hämmentää käyttäjiä ja johtaisivat näkemyksellisiin eroihin Euroopan unionin ulkopuolella 
ylläpidetyistä verkkosivustoista.


