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LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu määrus puudutab teavitatud e-identimise süsteemide ja elektrooniliste 
usaldusteenuste vastastikust tunnustamist. 

Ettepaneku eesmärk on täiendada olemasolevat õigusraamistikku ja eelkõige luua 
kõikehõlmav piiri- ja sektoriülene raamistik e-tehingutele, millel on usaldusväärne 
õiguskindlus ja turvatase. Ettepanek paigutub ka ühtse turu akti I raamistikku ja on seega üks 
12 põhimeetmest kasvu kiirendamiseks ja usalduse tugevdamiseks ühtsel turul.
Arvamuse koostaja esita ettepaneku kohta järgmised märkused.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut ja määruse valikut direktiivi asemel, kuna 
direktiiv 1999/93/EÜ, mis käsitles ainult e-allkirju, ei ole andnud oodatud mõju. 

Arvamuse koostaja nõustub määruse ettepaneku üldeesmärkidega, mis on suunatud Euroopa 
digitaalse ühtse turu väljakujundamisele. Selleks tugevdatakse ettepanekus oluliselt 
usaldusteenuste õiguskindlust, mis on eelduseks e-tehingute, eriti piiriüleste e-tehingute hulga 
suurendamisel. 

Ettepanek võimaldab kasvutulu mitte üksnes riiklikele asutustele seoses e-valitsuse 
arendamisega, vaid ka ettevõtetele, näiteks seoses internetipõhise juurdepääsu suurenenud 
võimalustega riigihankemenetlustele, ja ka eraisikutele, kes ei pea enam kodust väljuma ega 
kulutusi tegema näiteks selleks, et registreeruda kodukohast kaugel asuvasse ülikooli.

Olles teadlik usaldusteenuste turust ja sellel toimuvast olulisest arengust järgmise kümnendi 
jooksul, toetab arvamuse koostaja ettepanekule aluseks olevat neutraalset lähenemist 
tehnoloogiaküsimustele.

Arvamuse koostaja tuletab siiski meelde, et digitaalse identiteedi teema on keeruline. Kuigi 
riigisiseseid koostalitusvõimelisi digitaalseid identiteete soosiv lähenemine on 
möödapääsmatu, ei tohiks see kahjustada infosüsteemide turvanõudeid ega eraelu austamise 
ja kaitsmise aluspõhimõtteid, mis on eelduseks usalduse arengule digitaalkeskkonnas.

Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku võtta kasutusele erinevad turvatasemed, mis on 
eelduseks vastastikuse tunnustamise põhimõttele. Sel viisil luuakse ka minimaalne turvatase, 
mis suurendab turvalisust internetis.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et usaldusteenuse osutajate vastutus peaks, sarnaselt 
direktiiviga 1999/93/EÜ, langema üksnes kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatele. 

Arvamuse koostaja rõõmustab ettepaneku III peatüki 2. jaos esitatud järelevalvevahendite üle. 
Sellegipoolest soovitab arvamuse koostaja järelevalveasutuse töö lihtsustamiseks ja 
usaldusteenuste õiguslike tagajärgede minimaalse järjepidevuse tagamiseks võtta kasutusele 
kvalifitseerimata usaldusteenuste osutajate kohustuse teavitada oma kavatsusest avada 
usaldusteenus. 

Kuna ettepanekuga kehtestatakse kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajatele mitmeid 
järelevalve- ja turvanõudeid, teeb arvamuse koostaja ettepaneku luua uues artiklis Euroopa 
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Liidu kvalifitseeritud usaldusmärk. Kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad võivad 
usaldusmärki kasutada määruse nõuetele vastava kvalifitseeritud usaldusteenuse esitlemisel ja 
reklaamimisel. See vahend aitab kõlblikel kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajatel ka 
konkurentidest eristuda.

Hinnates ettepanekus toodud delegeeritud õigusaktide hulka liiga suureks, teeb arvamuse 
koostaja lõpetuseks rea ettepanekuid nende hulga vähendamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma aruandesse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Erinevalt usaldusteenustest, millel on olemas ühine turvanõuete baas, ei ole komisjon sellist 
baasi ette näinud e-identimise kohta. Arvamuse koostaja leiab, et eri turvatasemete ja seega 
ka minimaalse turvataseme kasutuselevõtmine on vajalik eeldus vastastikuse tunnustamise 
põhimõttele ja aitab kaasa turvataseme tõstmisele digitaalkeskkonnas.
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Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Määruses tuleb sätestada mõned 
tingimused e-identimise vahendite 
aktsepteerimise ja süsteemidest teavitamise 
kohta. Need tingimused peaksid aitama 
liikmesriikidel luua vajalikku usaldust 
üksteise e-identimise süsteemide vastu 
ning vastastikku tunnustada ja 
aktsepteerida e-identimise vahendeid, mis 
kuuluvad nende teavitatud süsteemidesse. 
Vastastikuse tunnustamise ja 
aktsepteerimise põhimõtet peaks 
rakendama juhul, kui teavitav liikmesriik 
täidab teavitamise tingimusi ja teavitamine 
on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. 
Juurdepääs kõnealustele internetipõhistele 
teenustele ja nende lõplik osutamine 
taotlejale peaksid siiski olema tihedalt 
seotud õigusega selliseid teenuseid 
riigisisestes õigusaktides sätestatud 
tingimustel tarbida.

(13) Määruses tuleb sätestada mõned 
tingimused e-identimise vahendite 
aktsepteerimise ja süsteemidest teavitamise 
kohta. Need tingimused peaksid aitama 
liikmesriikidel luua vajalikku usaldust 
üksteise e-identimise süsteemide vastu 
ning vastastikku tunnustada ja 
aktsepteerida e-identimise vahendeid, mis 
kuuluvad nende teavitatud süsteemidesse. 
Vastastikuse tunnustamise ja 
aktsepteerimise põhimõtet peaks 
rakendama juhul, kui teavitav liikmesriik 
täidab teavitamise tingimusi ja teavitamine
koos e-identimise süsteemi kirjelduse ja 
andmetega eri turvatasemete kohta on 
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. 
Juurdepääs kõnealustele internetipõhistele 
teenustele ja nende lõplik osutamine 
taotlejale peaksid siiski olema tihedalt 
seotud õigusega selliseid teenuseid 
riigisisestes õigusaktides sätestatud 
tingimustel tarbida.

Or. fr

Selgitus

Erinevalt usaldusteenustest, millel on olemas ühine turvanõuete baas, ei ole komisjon sellist 
baasi ette näinud e-identimise kohta. Arvamuse koostaja leiab, et eri turvatasemete ja seega 
ka minimaalse turvataseme kasutuselevõtmine on vajalik eeldus vastastikuse tunnustamise 
põhimõttele ja aitab kaasa turvataseme tõstmisele digitaalkeskkonnas.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Turvarikkumistest teatamine ja 
turvaohtude hindamine on väga oluline 
asjaomastele pooltele adekvaatse teabe 

(29) Turvarikkumistest teatamine ja 
turvaohtude hindamine usaldusteenuste 
osutajate poolt pädevale 
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andmisel turvarikkumise või tervikluse kao 
korral.

järelevalveasutusele on väga oluline 
asjaomastele pooltele adekvaatse teabe 
andmisel turvarikkumise või tervikluse kao 
korral.

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Selleks et suurendada kasutajate 
usaldust interneti vastu ja paremini 
eristada kvalifitseeritud usaldusteenuste 
osutajaid, kes järgivad käesoleva määruse 
nõudeid, tuleks luua ELi kvalifitseeritud 
usaldusmärk.

Or. fr

Selgitus

Usaldusmärgi eesmärk, mida Euroopa Parlament nõudis juba oma 26. oktoobri 2012. aasta 
resolutsioonis digitaalse ühtse turu väljakujundamise kohta, on tugevdada kasutajate usaldust 
interneti vastu, luues kergesti äratuntava Euroopa märgise. Vastavalt eesmärgile tõsta 
usaldusteenuste turvataset internetis, peaksid artiklis 19 esitatud nõudeid järgivad 
kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad saama sellest märgisest ja e-kaubanduse 
lisaväärtusest kasu.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) E-allkirjade moodustamine 
vahemaa tagant, mille puhul e-allkirja 
moodustamise keskkonda haldab 
allakirjutaja nimel usaldusteenuse 
osutaja, vajab arendamist tänu selle 
paljudele majanduslikele eelistele. 
Tagamaks, et sellised e-allkirjad saaksid 
samasuguse õigusliku tunnustatuse kui 
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ainult kasutaja poolt moodustatud e-
allkirjad, peavad vahemaa tagant 
allkirjastamise teenuse osutajad 
kohaldama erilisi turva-, juhtimis- ja 
haldusmenetlusi, kasutama 
usaldusväärseid süsteeme ja tooteid, 
sealhulgas turvalisi elektroonilise side 
kanaleid, et tagada keskkonna 
kasutamine üksnes allakirjutaja 
järelevalve all. Kvalifitseeritud e-allkirja 
puhul, mis on moodustatud vahemaa 
tagant e-allkirja moodustamise 
vahendiga, kohaldatakse käesoleva 
määrusega sätestatud kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajatele kohaldatavaid 
nõudeid.

Or. fr

Selgitus

Ehkki serveri allkiri on teiste teenustega võrreldes kõrgendatud riskiga teenus, leiab 
arvamuse koostaja, olles teadlik selle eelistest kasutajale ja selle arendamise vajadusest, et 
seda teenust tuleks selgelt nimetada, et asjakohastes auditites ja järelevalves pöörataks 
tähelepanu seda tüüpi allkirjale omastele nõrkustele.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevas määruses sätestatakse e-
identimise ja e-tehingute tegemiseks 
vajalike usaldusteenuste eeskirjad 
eesmärgiga tagada siseturu nõuetekohane 
toimimine, identimisvahendite ja 
usaldusteenuste kõrge turvatase ning 
tugevdada kodanike usaldust 
digitaalkeskkonnas.

Or. fr

Selgitus

Artikli 3 lõikes 12 kirjeldatakse usaldusteenuseid, mitte aga elektroonilisi usaldusteenuseid.



PE508.181v01-00 8/31 PA\932172ET.doc

ET

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Artikkel 3 määratleb „usaldusteenuseid” ja „-tooteid” (vaata lisaks artiklit 4)

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevat määrust kohaldatakse e-
identimisele, mida osutatakse 
liikmesriikide poolt vastavalt artiklis 6 
ettenähtud teavitamise tingimustele või 
usaldusteenuse osutaja poolt liikmesriigi 
nimel ja vastutusel.

Or. fr

Selgitus

Peaks olema selge, et määruse kohaldamisala e-identimise suhtes vastavalt artiklile 6 
kohaldatakse teenuse osutajatele üksnes siis, kui nende e-identimisteenuse eest vastutab 
liikmesriik või kui seda teostatakse liikmesriigi nimel. Teenuse osutaja võib aga pakkuda ka 
sellist e-identimise teenust, mille puhul ei ole tarvidust teavitada liikmesriiki ja mis ei peaks 
seega langema käesoleva määruse kohaldamisalasse.

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

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

2. Määrust kohaldatakse nii 
kvalifitseerimata kui ka kvalifitseeritud
usaldusteenuse osutajatele, kelle töökoht 
asub liikmesriigis. Seevastu ei kohaldata 
käesolevat määrust vabatahtlikul 
kokkuleppel põhinevate eraõiguslike 
elektrooniliste usaldusteenuste osutamise 
suhtes.

Or. fr

Selgitus

Artikli 2 lõikes 1 toodud selgitus ei peaks siiski teenuse osutajaid kohaldamisalast välja 
jätma.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) selle abil on võimalik allakirjutajat 
tuvastada;

(b) selle abil on võimalik tagada 
allakirjutaja identiteedi õiguslik kehtivus;

Or. fr

Selgitus

Termin „tuvastama” võib tekitada segadust, kuna see viitab e-identimisele. Tegemist on aga 
täiustatud e-allkirjaga, mis viitab määruse ettepaneku peatüki III rubriigile 
„Usaldusteenused”.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see antakse e-templi moodustamiseks 
vajalike andmete abil, mida saab kõrge 
salastatuse taseme juures e-templi 
andmiseks kasutada üksnes templi andja; 

(c) see antakse e-templi moodustamiseks 
vajaliku vahendi abil, mida saab e-templi 
andmiseks kasutada üksnes templi andja; 
ning
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ning

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja peab antud sõnastust kohasemaks vastavalt artiklites 22 ja 23 kasutatud 
sõnastusele. Väljendil „kõrge salastatuse tase” ei ole õiguslikku tähendust.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „kvalifitseeritud e-allkiri” – täiustatud e-
allkiri, mis moodustatakse kvalifitseeritud 
e-allkirja moodustamise vahendi abil ja mis 
põhineb e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaadil;

8) „kvalifitseeritud e-allkiri” – täiustatud e-
allkiri, mis moodustatakse kvalifitseeritud 
e-allkirja moodustamise vahendi abil ja mis 
põhineb e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaadil, mille on väljastanud 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19) „templi andja” – e-templi andnud 
juriidiline isik;

19) „templi andja” – e-templi andnud 
juriidiline või füüsiline isik;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 21 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see antakse e-templi moodustamiseks 
vajalike andmete abil, mida saab kõrge 

(c) see antakse e-templi moodustamiseks 
vajaliku vahendi abil, mida saab kõrge 
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salastatuse taseme juures e-templi 
andmiseks kasutada üksnes templi andja;

salastatuse taseme juures e-templi 
andmiseks kasutada üksnes templi andja;

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja peab käesolevat sõnastust kohasemaks vastavalt artiklites 22 ja 23 
kasutatud sõnastusele.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22) „kvalifitseeritud e-tempel” – täiustatud 
e-tempel, mis moodustatakse 
kvalifitseeritud e-templi moodustamise 
vahendi abil ja mis põhineb e-templi 
kvalifitseeritud sertifikaadil;

22) „kvalifitseeritud e-tempel” – täiustatud 
e-tempel, mis moodustatakse 
kvalifitseeritud e-templi moodustamise 
vahendi abil ja mis põhineb e-templi 
kvalifitseeritud sertifikaadil, mille on välja 
andnud kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28) „e-andmevahetusteenus” – teenus, mis 
võimaldab edastada andmeid 
elektrooniliselt, tõendab edastatud andmete 
käitamist, sealhulgas andmete saatmist või 
kättesaamist, ja kaitseb edastatud andmeid 
kadumise, varastamise, kahjustamise või 
lubamatu muutmise eest;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Selgitus

 (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastastikune tunnustamine ja 
aktsepteerimine

Vastastikune tunnustamine

Or. fr

Selgitus

Tunnustamine ja aktsepteerimine on erinevad õiguslikud mõisted, millel on erinevad 
õiguslikud ja faktilised tagajärjed. Arvestades e-identimise protsessi kaasatud tundlike 
andmetega, on arvamuse koostaja arvamusel, et neid mõisteid ei peaks süstemaatiliselt 
omavahel seostama. Muudatusettepanek kehtib kõigil kordadel, kus on kasutatud sõna 
„aktsepteerimine” või „aktsepteeritud”.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja toetab määrusesse selgesõnaliste viidete lisamist erinevate turvatasemete 
kohta, mis kohustavad tunnustama e-identimise vahendeid turvatasemete vastastikkuse alusel.
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Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja arvates pärsiks tasu puudumine autentimiskavade arengut.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) punktis d osutatud autentimisvõimaluse
eest.

ii) punktis d osutatud autentimisviiside
eest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teavitatud e-identimise süsteemi 
kirjeldus;

(a) teavitatud e-identimise süsteemi 
kirjeldus ja eriti eri turvatasemeid 
puudutav teave;

Or. fr

Selgitus

Erinevalt usaldusteenustest, millel on olemas ühine turvanõuete baas, ei ole komisjon sellist 
baasi ette näinud e-identimise kohta. Arvamuse koostaja leiab, et erinevate turvatasemete ja 
seega ka minimaalse turvataseme kasutuselevõtmine on vajalik eeldus vastastikuse 
tunnustamise põhimõttele ja aitab kaasa turvataseme tõstmisele digitaalkeskkonnas.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) teave selle kohta, kes vastutab üheselt 
mõistetavate isikutuvastamisandmete 
registreerimise haldamise eest;

Or. fr

Selgitus

Selleks, et vältida liiga suure hulga kõrvaliste andmete edastamist, teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku, et liikmesriigid edastaksid andmed üksnes üheselt mõistetavate 
isikutuvastamisandmete registreerimise haldamise eest vastutavate isikute kohta.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) autentimisvõimaluse kirjeldus; (d) autentimisviiside ja eelkõige 
minimaalsete nõutud turvatasemete
kirjeldus;
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Or. fr

Selgitus

Erinevalt usaldusteenustest, millel on olemas ühine turvanõuete baas, ei ole komisjon sellist 
baasi ette näinud e-identimise kohta. Arvamuse koostaja leiab, et erinevate turvatasemete ja 
seega ka minimaalse turvataseme kasutuselevõtmine on vajalik eeldus vastastikuse 
tunnustamise põhimõttele ja aitab kaasa turvataseme tõstmisele digitaalkeskkonnas.

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjoni teavitatakse pärast lõikes 
2 osutatud ajavahemiku möödumist, 
muudab ta nimekirja kolme kuu jooksul.

3. Kui komisjoni teavitatakse pärast lõikes 
2 osutatud ajavahemiku möödumist, 
muudab ta nimekirja järgneva kuu jooksul.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni poolt pakutud tähtaeg ei tundu siin põhjendatud.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigetes 1 ja 3 osutatud 
teavitamise asjaolud, vormingud ja 
menetlused. Need rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigetes 1 ja 3 osutatud 
teavitamise asjaolud, vormingud ja 
menetlused ja lõikes 1 osutatud 
turvatasemed. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Erinevalt usaldusteenustest, millel on olemas ühine turvanõuete baas, ei ole komisjon sellist 
baasi ette näinud e-identimise kohta. Arvamuse koostaja leiab, et eri turvatasemete ja seega 
ka minimaalse turvataseme kasutuselevõtmine on vajalik eeldus vastastikuse tunnustamise 
põhimõttele ja aitab kaasa turvataseme tõstmisele digitaalkeskkonnas.
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutusega seotud küsimused Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate
vastutusega seotud küsimused

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja leiab, et vastutuse kord peaks kehtima üksnes kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate kohta, sarnaselt direktiiviga 1999/93/EÜ. Üldiselt kehtiva 
lepingulise ja tsiviilvastutuse korda, mis on määratletud liikmesriigi riigisisese õigusega, 
kohaldatakse kvalifitseerimata teenuseosutajatele.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja leiab, et vastutuse kord peaks kehtima üksnes kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate kohta, sarnaselt direktiiviga 1999/93/EÜ. Üldiselt kehtiva 
lepingulise ja tsiviilvastutuse korda, mis on määratletud riigisisese õigusega, kohaldatakse 
kvalifitseerimata teenuseosutajatele.
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Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artiklis 19 sätestatud nõuete eiramise 
tõttu kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja poolt tekitatud kahju puhul 
kohaldatakse selle riigi õigust, kus kahju 
tekitati, ja pädevaks kohtuks on selle riigi 
kohus.

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja soovib täpsustada kohaldatavat õigust.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandatest riikidest pärit 
usaldusteenuste osutajad

Kolmandatest riikidest pärit 
kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad
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Or. fr

Selgitus

Kuna käesolev artikkel tutvustab üksnes kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatega seotud 
vahendeid, tuleks vastavalt muuta ka pealkirja.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

(b) vastastikkuse põhimõtte kohaselt, 
tingimusel et kolmandad riigid või 
rahvusvahelised organisatsioonid 
tunnustavad liidu kvalifitseeritud 
usaldusteenuste osutajate pakutavaid 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid ja 
kvalifitseeritud sertifikaate.

Or. fr



PA\932172ET.doc 19/31 PE508.181v01-00

ET

Selgitus

Soovides mitte sanktsioneerida neid ettevõtteid, kes vastavad ELi nõuetele, on arvamuse 
koostaja seisukohal, et artikkel 10 peaks viitama kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
tunnustamise vastastikkuse põhimõttele.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõike 1 osas tagatakse selliste 
kokkulepetega, et kolmandate riikide 
usaldusteenuse osutajad või 
rahvusvahelised organisatsioonid täidavad 
liidu territooriumil asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja 
kvalifitseeritud sertifikaatide suhtes 
kohaldatavaid nõudeid, eelkõige pakutud 
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
turvalisust ja kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate järelevalvet.

Kõnealune kolmas riik tagab sobiva
isikuandmete kaitse vastavalt direktiivi 
95/56/EÜ artikli 25 lõikele 2.

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja soovib viidata Euroopa õigusaktide punktile isikuandmete kaitse kohta, 
mis täpsustab sobivat kaitsetaset, mida osutab kolmas riik, kes peab hindama kõiki oma 
andmete edastuse toimingute või toimingute kogumi asjaolusid.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Osutatavad usaldusteenused ja kõnealuste 
teenuste osutamisel kasutatavad 
lõpptarbijale suunatud tooted tehakse 
puuetega inimestele juurdepääsetavaks, 



PE508.181v01-00 20/31 PA\932172ET.doc

ET

juurdepääsetavaks. nagu on sätestatud liidu õigusaktides.

Or. fr

Selgitus

Komisjon avaldas hiljuti direktiivi puuetega inimeste juurdepääsu kohta ja käesolev määrus 
peaks viitama sellele direktiivile, kui see vastu võetakse.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) statistika kvalifitseeritud 
usaldusteenuste turu ja kasutuse kohta.

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja leiab, et see teave ei ole kasulik ning seda ei ole seega tarvis määrusesse 
kaasata.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Usaldusteenuste osutajate järelevalve

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

Or. fr

Selgitus

Arvamuse koostaja soovib lisada käesoleva uue artikli, et lihtsustada järelevalveasutuse poolt 
läbiviidavat järelevalvet usaldusteenuste osutajate (sealhulgas kvalifitseerimata 
usaldusteenuse osutajate) üle ja et tagada minimaalne õigusjõu tase kvalifitseerimata 
usaldusteenuste kohta.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Järelevalveasutusele teabe edastamine ei tähenda mingil juhul, et kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja on vastanud tema jaoks kohustuslikele nõuetele ja seetõttu leiab 
arvamuse koostaja, et enne kvalifitseeritud usaldusteenuse avamiseks loa saamist ja 
usaldusnimekirja lisamist peab kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja saama 
järelevalveasutuse heakskiidu.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Järelevalveasutusele teabe edastamine ei tähenda mingil juhul, et kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja on vastanud tema jaoks kohustuslikele nõuetele ja seetõttu on 
arvamuse koostaja seisukohal, et enne kvalifitseeritud usaldusteenuse avamiseks loa saamist 
ja usaldusnimekirja lisamist peab kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja saama 
järelevalveasutuse heakskiidu.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Järelevalveasutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja 
tema osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste vastavust käesoleva 
määruse nõuetele kuu aja jooksul alates 
artikli 17 lõikes 1 nimetatud teavitamisest.

Or. fr

Selgitus

Kuna kvalifitseeritud usaldusteenuse avamine on nüüdsest peatatud kuni järelevalveasutuse 
selgesõnalise heakskiiduni, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kohustada nimetatud asutust 
vastama teatud tähtaja jooksul.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pärast kontrolli positiivse tulemuse saamist 
näitab järelevalveasutus viivitamata 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja 
tema osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste kvalifitseeritud staatust 
usaldusnimekirjades.

Or. fr

Selgitus

Kuna kvalifitseeritud usaldusteenuse avamine on nüüdsest peatatud kuni auditeerimisaruande 
kontrollimiseni, ei tohiks tulemuse teadaandmise aeg olla põhjendamatult pikk.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid puudutava teabe määratlemine peaks olema 
sätestatud rakendusaktidega, mitte delegeeritud aktidega.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõikes 1 sätestatud teabe 
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teavitamise asjaolud, vormingud ja 
menetlused. Need rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

ja lõigetes 1 ja 4 osutatud teavitamise 
asjaolud, vormingud ja menetlused. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid puudutava teabe määratlemine peaks olema 
sätestatud rakendusaktidega, mitte delegeeritud aktidega.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
ELi kvalifitseeritud teenuse usaldusmärk

1. ELi kvalifitseeritud teenuse 
usaldusmärki võivad kasutada 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad, 
esitledes ja reklaamides oma 
kvalifitseeritud usaldusteenust, mis vastab 
käesolevas määruses sätestatud 
nõudmistele.
2. Kasutades lõikes 1 osutatud ELi 
kvalifitseeritud teenuse usaldusmärki, 
võtavad kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajad endale vastutuse, et nende 
teenused vastavad kõigile käesolevas 
määruses sätestatud kohaldatavatele 
nõuetele.
3. Komisjon kinnitab rakendusaktidega 
täpsed kohustuslikud kriteeriumid ELi 
kvalifitseeritud teenuse usaldusmärgi 
esitusviisi, koostisosade, suuruse ja 
kujunduse kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr
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Selgitus

Usaldusmärgi eesmärk, mida Euroopa Parlament nõudis juba oma 26. oktoobri 2012. aasta 
resolutsioonis digitaalse ühtse turu väljakujundamise kohta, on tugevdada kasutajate usaldust 
interneti vastu, luues kergesti äratuntava Euroopa märgise. Kooskõlas eesmärgiga tõsta 
usaldusteenuste turvataset internetis, peaksid kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad, kes 
järgivad artiklis 19 esitatud nõudeid, saama sellest märgisest ja e-kaubanduse lisaväärtusest 
kasu.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. E-allkirjal on õigusjõud ja seda võib 
kasutada kohtumenetluses 
tõenduskõlblikuna, pidades silmas, et 
kvalifitseeritud e-allkirjal on teistest e-
allkirja tüüpidest kõrgem turvatase.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Sõna „garantii” ei lisa tekstile mingit väärtust.
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Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid ei nõua avaliku sektori 
asutuse osutatava internetipõhise teenuse 
piiriüleseks kasutamiseks e-allkirja, mille 
turvagarantii tase on kõrgem kui 
kvalifitseeritud e-allkirjal.

5. Liikmesriigid ei nõua avaliku sektori 
asutuse osutatava internetipõhise teenuse 
piiriüleseks kasutamiseks e-allkirja, mille 
turvatase on kõrgem kui kvalifitseeritud e-
allkirjal.

Or. fr

Selgitus

Sõna „garantii” ei lisa tekstile mingit väärtust.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kuna e-allkirjade erinevate turvatasemete määratlemine on määruse keskne element, ei pea 
arvamuse koostaja sobivaks jätta see punkt delegeeritud õigusakti.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-templist 
madalama turvagarantii tasemega e-

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

siis, kui seda nõuab liikmesriik avaliku 
sektori asutuse osutatava internetipõhise 
teenuse kasutamiseks sellise teenusega 
seotud riskide asjakohase hindamise alusel, 
aktsepteeritakse kõiki e-templeid, millel on 
vähemalt sama turvagarantii tase.

Or. fr

Selgitus

Sõna „garantii” ei lisa tekstile mingit väärtust.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Sõna „garantii” ei lisa tekstile mingit väärtust.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Kuna e-templite erinevate turvatasemete määratlemine on määruse keskne element, ei pea 
arvamuse koostaja sobivaks jätta see punkt delegeeritud õigusakti.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse selliste e-
andmevahetusteenuse kaudu andmete 
saatmiseks ja kättesaamiseks 
rakendatavate mehhanismide tehnilisi 
kirjeldusi, mida kasutatakse e-
andmevahetusteenuste vahelise 
koostalitlusvõime edendamiseks.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Volitused võtta vastu artikli 8 lõikes 3, 
artikli 13 lõikes 5, artikli 15 lõikes 5, artikli 
16 lõikes 5, artikli 18 lõikes 5, artikli 20 
lõikes 6, artikli 21 lõikes 4, artikli 23 
lõikes 3, artikli 25 lõikes 2, artikli 27 lõikes 
2, artikli 28 lõikes 6, artikli 29 lõikes 4, 
artikli 30 lõikes 2, artiklis 31, artikli 35 
lõikes 3 ja artikli 37 lõikes 3 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
kindlaksmääramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

2. Volitused võtta vastu artikli 8 lõikes 3, 
artikli 13 lõikes 5, artikli 15 lõikes 5, artikli 
16 lõikes 5, artikli 21 lõikes 4, artikli 23 
lõikes 3, artikli 25 lõikes 2, artikli 27 lõikes 
2, artikli 29 lõikes 4, artikli 30 lõikes 2, 
artiklis 31 ja artikli 37 lõikes 3 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
kindlaksmääramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 3, artikli 13 lõikes 5, artikli 
15 lõikes 5, artikli 16 lõikes 5, artikli 18 
lõikes 5, artikli 20 lõikes 6, artikli 21 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 25 lõikes 
2, artikli 27 lõikes 2, artikli 28 lõikes 6, 
artikli 29 lõikes 4, artikli 30 lõikes 2, 
artiklis 31, artikli 35 lõikes 3 ja artikli 37 
lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Tagasivõtmine 
jõustub nimetatud otsuse Euroopa Liidu 
Teatajas avaldamisele järgneval päeval või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 3, artikli 13 lõikes 5, 
artikli 15 lõikes 5, artikli 16 lõikes 5, 
artikli 21 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, 
artikli 25 lõikes 2, artikli 27 lõikes 2, 
artikli 29 lõikes 4, artikli 30 lõikes 2, 
artikli 31 ja artikli 37 lõikes 3 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Tagasivõtmine jõustub nimetatud otsuse 
Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele 
järgneval päeval või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 8 lõikega 3, artikli 
13 lõikega 5, artikli 15 lõikega 5, artikli 16 
lõikega 5, artikli 18 lõikega 5, artikli 20 
lõikega 6, artikli 21 lõikega 4, artikli 23 
lõikega 3, artikli 25 lõikega 2, artikli 27 
lõikega 2, artikli 28 lõikega 6, artikli 29 
lõikega 4, artikli 30 lõikega 2, artikliga 31, 
artikli 35 lõikega 3 ja artikli 37 lõikega 3, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 

5. Artikli 8 lõike 3, artikli 13 lõike 5, artikli 
15 lõike 5, artikli 16 lõike 5, artikli 21 
lõike 4, artikli 23 lõike 3, artikli 25 lõike 2, 
artikli 27 lõike 2, artikli 29 lõike 4, artikli 
30 lõike 2, artikli 31 ning artikli 37 lõike 3 
alusel vastuvõetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
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Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru käesoleva määruse 
kohaldamise kohta. Esimene aruanne 
esitatakse hiljemalt neli aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Järgmised 
aruanded esitatakse iga nelja aasta järel.

(1) Komisjon annab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aru käesoleva määruse 
kohaldamise kohta. Esimene aruanne 
esitatakse hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Järgmised 
aruanded esitatakse iga nelja aasta järel.

Or. fr

Selgitus

Arvestades määrusesse tehtud uuendustega ja määruse otsese kohaldatavusega liikmesriigi 
riigisiseses õiguses, on arvamuse koostaja seisukohal, et esimene hindamisaruanne tuleks 
esitada hiljemalt kaks aastat pärast määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Aruanne peab võimaldama 
määratleda, kas määruse kohaldamisala 
tuleb muuta, et arvestada tehnoloogia, 
turu ja õigusliku konteksti arenguga nii 
liikmesriikides kui ka rahvusvahelises 
perspektiivis, samuti peab aruanne 
näitama üldiselt, kas määrus on 
võimaldanud saavutada selles seatud 
eesmärke usalduse tugevdamiseks 
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internetikeskkonnas. Aruanne peab
täpsemalt sisaldama hinnangut artiklite 
13, 16 ja 19 kohaldamise kohta. 
Aruandele lisatakse vajaduse korral 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. fr


