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LYHYET PERUSTELUT

Asetusehdotus koskee yhtäältä ilmoitettuja sähköisen tunnistamisen järjestelmiä ja toisaalta 
sähköisiä luottamuspalveluja.

Asetuksen tavoitteena on täydentää nykyisiä lainsäädäntöpuitteita ja ennen kaikkea luoda 
sähköisiä transaktioita varten kokonaisvaltaiset rajat ylittävät ja eri alat kattavat puitteet, jotka 
varmistavat oikeusvarmuuden ja luotettavan tietoturvatason. Ehdotus liittyy myös 
sisämarkkinoiden ensimmäiseen toimenpidepakettiin, ja se on näin ollen yksi kahdestatoista 
avaintoimesta, joilla pyritään elvyttämään kasvua ja lujittamaan luottamusta 
sisämarkkinoihin.

Lausunnon valmistelija esittää seuraavat huomiot ehdotuksesta:

Valmistelija antaa tukensa komission ehdotuksen sisällölle ja sille, että säädöstyyppinä on 
asetus eikä direktiivi, sillä direktiivi 1999/93/EY, joka kattoi vain sähköiset allekirjoitukset, ei 
ole tuottanut toivottuja tuloksia.

Valmistelija on yhtä mieltä unionin digitaalisia sisämarkkinoita täydentävän asetusehdotuksen 
yleisistä tavoitteista. Säädösteksti lisää merkittävästi luottamuspalveluiden oikeusvarmuutta, 
mikä on välttämätön edellytys sähköisten transaktioiden ja erityisesti rajat ylittävien 
sähköisten transaktioiden lisäämiselle.

Säädöksestä on hyötyä jäsenvaltioiden viranomaishallinnolle, sillä se kehittää sähköistä 
viranomaisasiointia, yrityksille, sillä se lisää niiden mahdollisuuksia osallistua julkisiin 
hankintamenettelyihin sähköisesti, ja yksityishenkilöille, sillä näiden ei enää tarvitse 
matkustaa ja maksaa kuluja esimerkiksi halutessaan kirjoittautua kaukana kotipaikkakunnalta 
sijaitsevaan yliopistoon.

Luottamuspalvelut ovat edelläkävijämarkkinoita, ja ne kehittyvät vielä huomattavasti tulevan 
vuosikymmenen aikana. Valmistelija kannattaa sen vuoksi sitä, että säädöksen halutaan
olevan teknologianeutraali.

Valmistelija haluaa kuitenkin muistuttaa, että digitaaliseen henkilöllisyyteen liittyvät asiat 
ovat monessa suhteessa ongelmallisia. Vaikka on välttämätöntä pyrkiä kansallisten 
digitaalisten henkilöllisyyksien yhteentoimivuuteen, tietojärjestelmien tietoturvavaatimuksista 
ei saa tinkiä, kuten ei myöskään yksityisyyden kunnioittamiseen ja suojaan liittyvistä 
perusperiaatteista. Tämä on ennakkoedellytys sille, että digitaaliseen ympäristöön syntyy 
luottamus.

Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa, että otetaan käyttöön eri tietoturvatasot. Tämä on 
vastavuoroisuuden periaatteen välttämätön ennakkoedellytys. Samalla luodaan tietoturvan 
vähimmäistaso, mikä lisää verkkoasioinnin turvallisuutta.

Valmistelija katsoo, että luottamuspalvelujen tarjoajia koskevan vastuun pitäisi kohdistua 
ainoastaan hyväksyttyihin luottamuspalvelujen tarjoajiin direktiivin 1999/93/EY mukaisesti. 

Valmistelija on tyytyväinen asetusehdotuksen III luvun 2 jakson säännöksiin valvonnasta. 
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Jotta voidaan helpottaa valvontaelinten suorittamaa valvontatoimintaa ja varmistaa ei-
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen oikeusvaikutusten yhdenmukaisuuden vähimmäistaso, 
valmistelija kuitenkin haluaa ottaa käyttöön ei-hyväksyttyjä luottamuspalvelujen tarjoajia 
koskevan velvoitteen ilmoittaa aikomuksestaan aloittaa luottamuspalvelun tarjoaminen.

Asetusehdotuksessa asetetaan lukuisia valvontaa ja tietoturvaa koskevia vaatimuksia 
hyväksytyille luottamuspalvelujen tarjoajille. Tämän vuoksi valmistelija ehdottaa uutta 
artiklaa, jossa säädetään hyväksytyn EU:n luotettavuusmerkin luomisesta. Hyväksytyt 
luottamuspalvelujen tarjoajat voisivat käyttää merkkiä esitellessään ja mainostaessaan 
hyväksyttyjä luottamuspalveluitaan, jotka täyttävät asetuksessa asetetut vaatimukset. 
Hyväksytyt palveluntarjoajat pystyisivät merkin avulla erottautumaan kilpailijoistaan.

Valmistelija katsoo lisäksi, että delegoitujen säädösten määrä on asetusehdotuksessa liian 
suuri, minkä vuoksi niiden määrää pyritään rajoittamaan tietyin ehdotuksin.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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, mutta siinä 
pyritään kuitenkin ottamaan käyttöön eri 
tietoturvatasot, joilla varmistetaan 
tietoturvavaatimusten yhteinen 
vähimmäistaso. Tämän asetuksen 
päämääränä on varmistaa, että 
jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten on käytössä 
turvallisia sähköisiä tunnistamis- ja 
todentamismenetelmiä.

Or. fr
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Perustelu

Luottamuspalveluilla on yhteiset tíetoturvavaatimukset, mutta komissio ei ole ehdottanut 
mitään vastaavaa sähköistä tunnistamista varten. Valmistelija katsoo, että eri 
tietoturvatasojen – eli tietoturvan vähimmäistason – käyttöönotto on välttämätön 
ennakkoedellytys vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteutumiselle ja pelkästään 
kohottaa tietoturvan tasoa digitaalisessa ympäristössä.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Asetuksessa on asetettava joitakin 
ehtoja sille, mitkä sähköisen tunnistamisen 
menetelmät on hyväksyttävä ja miten 
järjestelmät olisi ilmoitettava. Näiden 
avulla jäsenvaltioiden olisi helpompi 
rakentaa tarvittavaa luottamusta toistensa 
sähköisiin tunnistamisjärjestelmiin ja 
tunnustaa vastavuoroisesti ja hyväksyä 
sähköisen tunnistamisen menetelmät, jotka 
kuuluvat ilmoitettujen järjestelmien piiriin. 
Vastavuoroisen tunnustamisen ja 
hyväksymisen periaatetta olisi sovellettava, 
jos ilmoittava jäsenvaltio täyttää 
ilmoittamiselle asetetut ehdot ja ilmoitus 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Näihin verkkopalveluihin pääsyn
ja niiden lopputarjonnan käyttäjälle olisi 
kuitenkin oltavat tiiviisti sidoksissa 
kansallisessa lainsäädännössä asetettuihin 
ehtoihin, jotka koskevat oikeutta saada 
hyödyntää kyseisiä palveluja.

(13) Asetuksessa on asetettava joitakin 
ehtoja sille, mitkä sähköisen tunnistamisen 
menetelmät on hyväksyttävä ja miten 
järjestelmät olisi ilmoitettava. Näiden 
avulla jäsenvaltioiden olisi helpompi 
rakentaa tarvittavaa luottamusta toistensa 
sähköisiin tunnistamisjärjestelmiin ja 
tunnustaa vastavuoroisesti ja hyväksyä 
sähköisen tunnistamisen menetelmät, jotka 
kuuluvat ilmoitettujen järjestelmien piiriin. 
Vastavuoroisen tunnustamisen ja 
hyväksymisen periaatetta olisi sovellettava, 
jos ilmoittava jäsenvaltio täyttää 
ilmoittamiselle asetetut ehdot ja ilmoitus 
sekä erityisesti ilmoitetun sähköisen 
tunnistamisjärjestelmän kuvaus ja eri 
tietoturvatasoihin liittyvät tiedot on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Näihin verkkopalveluihin pääsyn 
ja niiden lopputarjonnan käyttäjälle olisi 
kuitenkin oltavat tiiviisti sidoksissa 
kansallisessa lainsäädännössä asetettuihin 
ehtoihin, jotka koskevat oikeutta saada 
hyödyntää kyseisiä palveluja.

Or. fr

Perustelu

Luottamuspalveluilla on yhteiset tíetoturvavaatimukset, mutta komissio ei ole ehdottanut 
mitään vastaavaa sähköistä tunnistamista varten. Valmistelija katsoo, että eri 
tietoturvatasojen – eli tietoturvan vähimmäistason – käyttöönotto on välttämätön 
ennakkoedellytys vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteutumiselle ja pelkästään 
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kohottaa tietoturvan tasoa digitaalisessa ympäristössä.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tietoturvaloukkauksista ja 
turvallisuusriskien arvioinneista
ilmoittaminen on olennaisen tärkeää, jotta 
asianomaisille tahoille voidaan antaa 
tarvittavaa tietoa 
tietoturvaloukkaustapauksissa tai tietojen 
koskemattomuuden ollessa uhattuna.

(29) On olennaisen tärkeää, että 
luottamuspalvelujen tarjoajat ilmoittavat
tietoturvaloukkauksista ja 
turvallisuusriskien arvioinneista
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, 
jotta asianomaisille tahoille voidaan antaa 
tarvittavaa tietoa 
tietoturvaloukkaustapauksissa tai tietojen 
koskemattomuuden ollessa uhattuna.

Or. fr

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Olisi perustettava hyväksytty EU:n 
luotettavuusmerkki, jotta lisätään 
käyttäjien luottamusta verkkoasiointiin ja 
jotta hyväksytyt luottamuspalvelujen 
tarjoajat, jotka täyttävät tässä asetuksessa 
asetetut vaatimukset, erottuvat paremmin 
muista palveluntarjoajista.

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentti vaati luotettavuusmerkkiä jo digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteuttamisesta 26. lokakuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa. Tavoitteena on 
vahvistaa käyttäjien luottamusta verkkoasiointiin luomalla helposti tunnistettava 
eurooppalainen merkki. Kun tavoitteena on myös kohottaa sähköisten luottamuspalvelujen 
tietoturvatasoa, hyväksytyn luottamuspalvelujen tarjoajan, joka täyttää erityisesti 
19 artiklassa tarkoitetut vaatimukset, olisi voitava käyttää tätä merkkiä ja saada siitä 
lisäarvoa sähköisessä kaupankäynnissä.
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Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Sähköisten allekirjoitusten 
luomista etäpalveluna siten, että niiden 
luomista hallinnoi allekirjoittajan 
puolesta luottamuspalvelujen tarjoaja, 
ollaan kehittämässä siihen liittyvien 
monien taloudellisten etujen vuoksi. On 
kuitenkin varmistuttava siitä, että nämä 
sähköiset allekirjoitukset tunnustetaan 
oikeudellisesti samalla tavalla kuin 
käyttäjän yksinomaisesti hallinnoimassa 
ympäristössä luodut sähköiset 
allekirjoitukset. Tämän vuoksi 
allekirjoituspalveluja etäpalveluna 
tuottavien palveluntarjoajien on
sovellettava turvallista hallinnointia 
koskevia erityismenettelyjä ja erityisiä 
hallintomenettelyjä sekä käytettävä 
luotettavia järjestelmiä ja tuotteita, jotka 
koostuvat turvallisista sähköisistä 
viestintäkanavista, jotta varmistetaan 
sähköisen allekirjoituksen 
luontiympäristön luotettavuus ja se, että 
ympäristöä on käytetty allekirjoittajan 
yksinomaisessa määräysvallassa. Silloin 
kun hyväksytty sähköinen allekirjoitus 
luodaan etäpalveluna tarjottavaa 
sähköisten allekirjoitusten luontipalvelua 
käyttäen, sovelletaan tässä asetuksessa 
vahvistettuja hyväksyttyihin 
luottamuspalvelujen tarjoajiin 
sovellettavia vaatimuksia.

Or. fr

Perustelu

Allekirjoitusten luontipalveluun liittyy enemmän riskejä kuin muihin palveluihin. Siitä on 
kuitenkin etua käyttäjille ja sitä ollaan kehittämässä. Valmistelijan mielestä tämä palvelu olisi 
sen vuoksi mainittava selvästi, jotta varmistutaan siitä, että valvontaan liittyvissä 
tarkastuksissa keskitytään tämäntyyppiselle allekirjoitukselle ominaisiin heikkouksiin.
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tässä asetuksessa annetaan 
sisämarkkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi, 
tunnistamismenetelmien ja 
luottamuspalvelujen korkean 
tietoturvatason varmistamiseksi ja 
kansalaisten digitaalista ympäristöä 
kohtaan tunteman luottamuksen 
vahvistamiseksi sähköistä tunnistamista ja 
sähköisiin transaktioihin liittyviä 
luottamuspalveluja koskevia sääntöjä.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksen 3 artiklan 12 kohdassa puhutaan luottamuspalveluista, ei sähköisistä 
luottamuspalveluista.

Tarkistus 7
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 
luottamuspalvelut ja tuotteet saavat liikkua 
vapaasti sisämarkkinoilla.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksen 3 artiklassa määritellään "luottamuspalvelut” ja ”tuotteet” (ks. myös 
4 artiklan sanamuoto).
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Tarkistus 8
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
6 artiklassa säädettyjen 
ilmoittamisehtojen mukaisesti
toteuttamaan tai luottamuspalvelun 
tarjoajan jäsenvaltioiden puolesta ja sen
vastuulla toteuttamaan sähköiseen 
tunnistamiseen.

Or. fr

Perustelu

Olisi oltava selvää, että asetusta sovelletaan sähköisen tunnistamisen osalta ja 6 artiklan 
mukaisesti palveluntarjoajiin vain silloin, kun niiden tarjoama sähköisen tunnistamisen 
palvelu toteutetaan jäsenvaltion vastuulla tai puolesta. Palveluntarjoaja voi myös tarjota 
sähköisen tunnistamisen palvelua, joka ei ole luonteeltaan sellainen, että valtio ilmoittaisi 
siitä, ja jonka ei siten pidä kuulua asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä asetusta sovelletaan unioniin 
sijoittautuneisiin hyväksyttyihin ja 
ei-hyväksyttyihin luottamuspalvelujen 
tarjoajiin. Tätä asetusta sen sijaan ei 
sovelleta vapaaehtoisiin 
yksityisoikeudellisiin sopimuksiin 
perustuvien sähköisten 
luottamuspalvelujen tarjontaan.

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksen 2 artiklan 1 kohtaan tehdyn täsmennyksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan 
jättää palveluntarjoajia soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sillä voidaan yksilöidä allekirjoittaja; b) sillä voidaan varmistaa allekirjoittajan 
henkilöllisyyden oikeudellinen pätevyys;

Or. fr

Perustelu

Sanavalinta on omiaan johtamaan sekaannuksiin (ranskankieliset termit ”identifier” ja 
”identification éléctronique” ovat lähellä toisiaan). Tässä on kuitenkin kyse kehittyneen 
sähköisen allekirjoituksen määritelmästä. Näitä allekirjoituksia käsitellään asetusehdotuksen 
III luvun osassa "luottamuspalvelut".

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla– 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se on luotu käyttäen sähköisen 
allekirjoituksen luontitietoja, joita 
allekirjoittaja voi korkealla 
varmuustasolla käyttää yksinomaisessa 
valvonnassaan ja

c) se on luotu käyttäen sähköisen 
allekirjoituksen luontivälinettä, jota 
allekirjoittaja voi käyttää yksinomaisessa 
valvonnassaan ja

Or. fr

Perustelu

Valmistelija pitää tätä sanamuotoa asianmukaisempana, kun otetaan huomioon 22 ja 
23 artiklan sanamuoto. Ilmaisulla ”korkea varmuustaso” ei ole oikeudellisessa mielessä 
merkitystä.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella’ kehittynyttä sähköistä 

8) ’hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella’ kehittynyttä sähköistä 
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allekirjoitusta, joka on luotu hyväksytyllä 
sähköisen allekirjoituksen luontivälineellä 
ja joka perustuu sähköisten allekirjoitusten 
hyväksyttyyn varmenteeseen;

allekirjoitusta, joka on luotu hyväksytyllä 
sähköisen allekirjoituksen luontivälineellä 
ja joka perustuu hyväksytyn 
luottamuspalvelujen tarjoajan 
myöntämään sähköisten allekirjoitusten 
hyväksyttyyn varmenteeseen;

Or. fr

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

19) ’leiman luojalla’ oikeushenkilöä, joka 
luo sähköisen leiman;

19) ’leiman luojalla’ luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka luo sähköisen 
leiman;

Or. fr

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 21 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se on luotu käyttäen sähköisen leiman 
luontitietoja, joita leiman luoja voi 
korkealla varmuustasolla käyttää 
valvonnassaan sähköisen leiman luomiseen 
ja

c) se on luotu käyttäen sähköisen leiman 
luontivälinettä, jota leiman luoja voi 
korkealla varmuustasolla käyttää 
valvonnassaan sähköisen leiman luomiseen 
ja

Or. fr

Perustelu

Valmistelija pitää tätä sanamuotoa asianmukaisempana, kun otetaan huomioon 22 ja 
23 artiklan sanamuoto.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 22 kohta
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Komission teksti Tarkistus

22) ’hyväksytyllä sähköisellä leimalla’ 
kehittynyttä sähköistä leimaa, joka on luotu 
hyväksytyllä sähköisen leiman 
luontivälineellä ja joka perustuu sähköisen 
leiman hyväksyttyyn varmenteeseen;

22) ’hyväksytyllä sähköisellä leimalla’ 
kehittynyttä sähköistä leimaa, joka on luotu 
hyväksytyllä sähköisen leiman 
luontivälineellä ja joka perustuu 
hyväksytyn luottamuspalvelujen tarjoajan 
myöntämään sähköisen leiman 
hyväksyttyyn varmenteeseen;

Or. fr

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 28 kohta

Komission teksti Tarkistus

28) ’sähköisellä jakelupalvelulla’ palvelua, 
jonka avulla tietoa voidaan siirtää 
sähköisesti ja joka antaa siirretyn tiedon 
käsittelyyn liittyviä todisteita, muun 
muassa vahvistuksen tietojen 
lähettämisestä tai vastaanottamisesta, ja 
joka suojaa siirretyt tiedot häviämisen, 
varkauden, vaurioitumisen tai luvattomien 
muutosten riskiltä;

28) ’sähköisellä palvelulla’ palvelua, jonka 
avulla tietoa voidaan siirtää sähköisesti ja 
joka antaa siirretyn tiedon käsittelyyn 
liittyviä todisteita, muun muassa 
vahvistuksen tietojen lähettämisestä tai 
vastaanottamisesta, ja joka suojaa siirretyt 
tiedot häviämisen, varkauden, 
vaurioitumisen tai luvattomien muutosten 
riskiltä;

Or. fr

Perustelu

Valittu ranskankielinen käännös ei tunnu täysin osuvalta. Valmistelija haluaa sen vuoksi 
korvata sanan ”jakelupalvelu” sanalla ”palvelu” aina, kun se on mahdollista.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastavuoroinen tunnustaminen ja 
hyväksyminen

Vastavuoroinen tunnustaminen
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Or. fr

Perustelu

Tunnustaminen ja hyväksyminen ovat kaksi erillistä oikeudellista käsitettä, joiden 
oikeusvaikutukset ja käytännön vaikutukset ovat erilaiset. Kun otetaan huomioon 
arkaluonteiset tiedot, joita sähköisen tunnistamisen menetelmään liittyy, valmistelija on sitä 
mieltä, että näitä kahta käsitettä ei pitäisi järjestelmällisesti yhdistää toisiinsa. Tarkistus 
koskee kaikkia kohtia joissa on ranskan kielessä ”acceptation” tai ”accepté”.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
5 artikla 

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, kaikki toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otetut sähköisen 
tunnistamisen menetelmät, jotka kuuluvat 
sellaisen järjestelmän piiriin, joka sisältyy 
komission 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen julkaisemaan 
luetteloon ja joiden tietoturvan taso on 
yhtä korkea tai korkeampi kuin palvelun 
käyttöön vaadittava tietoturvataso, on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kyseisen 
palvelun käyttöä varten.

Or. fr

Perustelu

Valmistelija katsoo, että asetukseen on sisällytettävä enemmän selviä viittauksia tietoturvan 
eri tasoihin ja että siinä on velvoitettava tunnustamaan sähköisen tunnistamisen menetelmät, 
joiden tietoturvataso vastaa vaadittua.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
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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;

verkossa on jatkuvasti ja sellaiseen 
hintaan, joka ei ylitä 
tuotantokustannushintaa, 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;

Or. fr

Perustelu

Valmistelija katsoo, että maksuttomuus haittaisi todentamishankkeiden kehittämistä.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) d alakohdassa kuvatusta 
todentamismahdollisuudesta.

ii) d alakohdassa mainituista 
todentamismenettelyistä.

Or. fr

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä ja erityisesti 
tiedot eri tietoturvatasoista;

Or. fr

Perustelu

Luottamuspalveluilla on yhteiset tíetoturvavaatimukset, mutta komissio ei ole ehdottanut 
mitään vastaavaa sähköistä tunnistamista varten. Valmistelija katsoo, että eri 
tietoturvatasojen – eli tietoturvan vähimmäistason – käyttöönotto on välttämätön 
ennakkoedellytys vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteutumiselle ja pelkästään 
kohottaa tietoturvan tasoa digitaalisessa ympäristössä.

Tarkistus 22
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 on vastuussa
yksiselitteisten henkilötunnisteiden 
rekisteröinnin hallinnoinnista;

Or. fr

Perustelu

Jotta vältetään välittämästä liikaa epäolennaisia tietoja, valmistelija ehdottaa, että 
jäsenvaltiot ilmoittavat ainoastaan tiedot henkilöistä, jotka ovat vastuussa yksiselitteisten 
henkilötunnisteiden rekisteröinnin hallinnoinnista.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus todentamismahdollisuudesta; d) kuvaus todentamismenettelyistä ja 
erityisesti edellytetyistä tietoturvan 
vähimmäistasoista;

Or. fr
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Perustelu

Luottamuspalveluilla on yhteiset tíetoturvavaatimukset, mutta komissio ei ole ehdottanut 
mitään vastaavaa sähköistä tunnistamista varten. Valmistelija katsoo, että eri 
tietoturvatasojen – eli tietoturvan vähimmäistason – käyttöönotto on välttämätön 
ennakkoedellytys vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteutumiselle ja pelkästään 
kohottaa tietoturvan tasoa digitaalisessa ympäristössä.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio saa ilmoituksen 2 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson umpeutumisen 
jälkeen, se muuttaa luetteloa kolmen
kuukauden kuluessa.

3. Jos komissio saa ilmoituksen 2 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson umpeutumisen 
jälkeen, se muuttaa luetteloa kuukauden 
kuluessa.

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottama määräaika ei tunnu tässä yhteydessä asianmukaiselta.

Tarkistus 25
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 olosuhteet, 
muotoseikat ja menettelyt ja 1 kohdassa
tarkoitetut tietoturvatasot. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Luottamuspalveluilla on yhteiset tíetoturvavaatimukset, mutta komissio ei ole ehdottanut 
mitään vastaavaa sähköistä tunnistamista varten. Valmistelija katsoo, että eri 
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tietoturvatasojen – eli tietoturvan vähimmäistason – käyttöönotto on välttämätön 
ennakkoedellytys vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteutumiselle ja pelkästään 
kohottaa tietoturvan tasoa digitaalisessa ympäristössä.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastuu Hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien vastuu

Or. fr

Perustelu

Valmistelijan mielestä vastuujärjestelmän pitää koskea vain hyväksyttyjä luottamuspalvelujen 
tarjoajia direktiivin 1999/93/EY mukaisesti. Ei-hyväksyttyihin luottamuspalvelujen tarjoajiin 
sovelletaan kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä määriteltyä 
yksityisoikeudellista ja sopimusperusteista vastuuta koskevaa yleistä järjestelmää.

Tarkistus 27
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. fr

Perustelu

Valmistelijan mielestä vastuujärjestelmän pitää koskea vain hyväksyttyjä luottamuspalvelujen 
tarjoajia direktiivin 1999/93/EY mukaisesti. Ei-hyväksyttyihin luottamuspalvelujen tarjoajiin 
sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä määriteltyä yksityisoikeudellista ja 
sopimusperusteista vastuuta koskevaa yleistä järjestelmää.
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Tarkistus 28
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 
täyttämättä jättämisestä, jollei hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja pysty 
todistamaan, että hän on toiminut riittävän 
huolellisesti. 

Or. fr

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun on kyse hyväksytystä 
luottamuspalvelujen tarjoajasta 
johtuvasta vahingosta, joka on aiheutunut 
siitä, että 19 artiklassa säädetyt 
vaatimukset on jätetty täyttämättä, 
sovelletaan sen maan lakia, jossa vahinko 
on aiheutunut, ja kyseisen maan 
tuomioistuin on toimivaltainen 
tuomioistuin.

Or. fr

Perustelu

Valmistelija haluaa täsmentää, mitä lakia sovelletaan.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kolmansista maista tulevat 
luottamuspalvelujen tarjoajat

Kolmansista maista tulevat hyväksytyt 
luottamuspalvelujen tarjoajat

Or. fr

Perustelu

Otsikkoa on muutettava, koska artiklan säännökset koskevat vain hyväksyttyjä 
luottamuspalvelujen tarjoajia.

Tarkistus 31
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 seuraavissa tapauksissa:

a) 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,
b) vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti 
silloin, jos kolmas maa tai kansainväliset 
järjestöt tunnustavat unionin 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien hyväksytyt luottamuspalvelut ja 
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hyväksytyt varmenteet.

Or. fr

Perustelu

EU:ssa käytössä olevia tietoturvavaatimuksia noudattavia yrityksiä ei saisi rangaista, joten 
valmistelija katsoo, että 10 artiklassa olisi mainittava, että hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien tunnustamisessa noudatetaan vastavuoroisuuden periaatetta.

Tarkistus 32
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.

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 tarjottujen luottamuspalvelujen
tietoturvan ja hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien valvonnan 
osalta.

Asianomaisen kolmannen maan on 
varmistettava riittävä henkilötietojen 
suoja direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Valmistelija haluaa viitata unionin tietosuojalainsäädäntöön, jossa säädetään, että 
kolmannessa maassa taattavan tietosuojan tason riittävyyttä on arvioitava kaikkien tiettyyn 
siirtoon tai siirtojen ryhmään liittyvien olosuhteiden osalta.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
12 artikla 
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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 unionin 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Komissio julkaisi äskettäin direktiiviehdotuksen vammaisten esteettömistä mahdollisuuksista, 
ja tässä asetuksessa olisi viitattava kyseiseen direktiiviin sitten, kun se on hyväksytty.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tilastotiedot hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen markkinoista ja 
käytöstä, mukaan luettuina tiedot 
hyväksytyistä luottamuspalvelujen 
tarjoajista, niiden tarjoamista 
hyväksytyistä luottamuspalveluista ja 
niiden käyttämistä tuotteista sekä 
yleiskuvaus niiden asiakkaista.

c) tilastotiedot hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen markkinoista ja
käytöstä.

Or. fr

Perustelu

Valmistelijan mielestä nämä tiedot eivät ole tarpeellisia eikä niitä pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Luottamuspalvelun tarjoajien valvonta
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Luottamuspalvelun tarjoajien on 
13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua valvontaelimen suorittamaa 
valvontaa helpottaakseen ilmoitettava 
valvontaelimelle aikeestaan aloittaa 
hyväksytyn 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 haluaa esittää tätä uutta artiklaa, jotta helpotetaan valvontaelimen suorittamaa 
luottamuspalvelujen tarjoajien (myös ei-hyväksyttyjen) valvontaa ja taataan ei-hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen oikeudellisen pätevyyden vähimmäistaso.

Tarkistus 36
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.

Or. fr

Perustelu

Tietojen toimittaminen valvontaelimelle ei suinkaan tarkoita sitä, että hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja täyttää sille asetetut vaatimukset. Valmistelija katsoo tämän 
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vuoksi, että ennen kuin hyväksytylle luottamuspalvelun tarjoajalle annetaan lupa aloittaa 
hyväksytty luottamuspalvelu ja ennen kuin tämä sisällytetään luottamuspalveluluetteloon, 
tämän on saatava valvontaelimen suostumus.

Tarkistus 37
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. fr

Perustelu

Tietojen toimittaminen valvontaelimelle ei suinkaan tarkoita sitä, että hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja täyttää sille asetetut vaatimukset. Valmistelija katsoo tämän 
vuoksi, että ennen kuin hyväksytylle luottamuspalvelun tarjoajalle annetaan lupa aloittaa 
hyväksytty luottamuspalvelu ja ennen kuin tämä sisällytetään luottamuspalveluluetteloon, 
tämän on saatava valvontaelimen suostumus.

Tarkistus 38
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 kuukauden 
kuluessa 17 artiklan 1 kohdassa 
mainitusta ilmoituksesta, että hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja ja sen tarjoamat 
hyväksytyt luottamuspalvelut täyttävät 
asetuksen vaatimukset.

Or. fr

Perustelu

Koska hyväksytyn luottamuspalvelun aloittaminen ei nyt ole mahdollista ennen 
valvontaelimen nimenomaista suostumusta, valmistelija ehdottaa, että elimelle asetetaan 
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määräaika, johon mennessä sen on vastattava.

Tarkistus 39
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 tarkastuksessa päädytään myönteiseen 
lopputulokseen, valvontaelimen on 
viipymättä ilmoitettava hyväksyttyjen 
palveluntarjoajien ja niiden tarjoamien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
hyväksytystä asemasta luotettavissa 
luetteloissa.

Or. fr

Perustelu

Koska hyväksytyn luottamuspalvelun aloittaminen ei ole mahdollista ennen kuin 
tietoturvatarkastuskertomus on tarkastettu, tulosten ilmoittamista ei saa turhaan viivyttää.

Tarkistus 40
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. fr

Perustelu

Hyväksyttyihin luottamuspalvelujen tarjoajiin liittyvät tiedot olisi määriteltävä 
täytäntöönpanosäädöksessä eikä delegoidussa säädöksessä.



PA\932172FI.doc 25/32 PE508.181v01-00

FI

Tarkistus 41
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 
määritellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
1–4 kohdan soveltamiseen liittyvät 
luotettavien luetteloiden tekniset eritelmät 
ja muotoseikat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Hyväksyttyihin luottamuspalvelujen tarjoajiin liittyvät tiedot olisi määriteltävä 
täytäntöönpanosäädöksessä eikä delegoidussa säädöksessä.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Hyväksytty EU:n luotettavuusmerkki

1. Hyväksytyt luottamuspalvelujen 
tarjoajat voivat käyttää hyväksyttyä EU:n 
luotettavuusmerkkiä esitellessään ja 
mainostaessaan hyväksyttyjä 
luottamuspalvelujaan, jotka täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.
2. Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua 
hyväksyttyä EU:n luotettavuusmerkkiä 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajat ovat vastuussa siitä, että palvelut 
ovat kaikkien tässä asetuksessa 
säädettyjen sovellettavien vaatimusten 
mukaiset.
3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä hyväksytyn 
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EU:n luotettavuusmerkin ulkonäköä, 
sommittelua, kokoa ja muotoa koskevat 
pakolliset erityiskriteerit. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Euroopan parlamentti vaati luotettavuusmerkkiä jo digitaalisten sisämarkkinoiden 
toteuttamisesta 26. lokakuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa. Tavoitteena on 
vahvistaa käyttäjien luottamusta verkkoasiointiin luomalla helposti tunnistettava 
eurooppalainen merkki. Kun tavoitteena on myös kohottaa sähköisten luottamuspalvelujen 
tietoturvatasoa, hyväksytyn luottamuspalvelujen tarjoajan, joka täyttää erityisesti 
19 artiklassa tarkoitetut vaatimukset, olisi voitava käyttää tätä merkkiä ja saada siitä 
lisäarvoa sähköisessä kaupankäynnissä.

Tarkistus 43
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, ja 
samalla on otettava huomioon, että
hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen 
tietoturvataso on muiden sähköisten 
allekirjoitusten tietoturvatasoa korkeampi.

Or. fr

Tarkistus 44
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 

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

arvioinnin perusteella tietoturvaltaan
hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia 
alhaisemman tason allekirjoitusta, on 
palvelun käyttöä varten tunnustettava ja 
hyväksyttävä kaikki sähköiset 
allekirjoitukset, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.

Or. fr

Perustelu

Sana ”varmistus" ei tuo tekstiin minkäänlaista lisäarvoa.

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käytössä rajojen yli sähköistä 
allekirjoitusta, jonka
tietoturvavarmistustaso on korkeampi kuin 
hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen.

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käytössä rajojen yli sähköistä 
allekirjoitusta, jonka tietoturvataso on 
korkeampi kuin hyväksytyn sähköisen 
allekirjoituksen.

Or. fr

Perustelu

Sana ”varmistus" ei tuo tekstiin minkäänlaista lisäarvoa.

Tarkistus 46
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. fr
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Perustelu

Koska sähköisten allekirjoitusten eri tietoturvatasojen määrittely on asetuksen keskeisiä 
tavoitteita, valmistelijan mielestä siihen ei pidä käyttää delegoitua säädöstä.

Tarkistus 47
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 edellyttää 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella tietoturvaltaan
hyväksyttyjä sähköisiä leimoja 
alhaisemman tason leimaa, on palvelun 
käyttöä varten hyväksyttävä kaikki 
sähköiset leimat, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.

Or. fr

Perustelu

Sana ”varmistus" ei tuo tekstiin minkäänlaista lisäarvoa.

Tarkistus 48
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 
käytössä sähköistä leimaa, jonka
tietoturvataso on korkeampi kuin 
hyväksytyn sähköisen leiman.

Or. fr

Perustelu

Sana ”varmistus" ei tuo tekstiin minkäänlaista lisäarvoa.
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Tarkistus 49
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. fr

Perustelu

Koska sähköisten leimojen eri tietoturvatasojen määrittely on asetuksen keskeisiä tavoitteita, 
valmistelijan mielestä siihen ei pidä käyttää delegoitua säädöstä.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään sähköisissä 
jakelupalveluissa tapahtuvaa tietojen 
lähettämistä tai vastaanottamista koskevat 
mekanismit, joita on käytettävä sähköisten 
jakelupalvelujen yhteentoimivuuden 
edistämiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 2. Siirretään komissiolle 
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määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulosta lukien valta antaa 8 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 5 kohdassa, 
15 artiklan 5 kohdassa, 16 artiklan 
5 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 
20 artiklan 6 kohdassa, 21 artiklan 
4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
25 artiklan 2 kohdassa, 27 artiklan 
2 kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa,
29 artiklan 4 kohdassa, 30 artiklan 
2 kohdassa, 31 artiklassa, 35 artiklan 
3 kohdassa ja 37 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulosta lukien valta antaa 8 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 5 kohdassa, 
15 artiklan 5 kohdassa, 16 artiklan 
5 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 
23 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 
2 kohdassa, 27artiklan 2 kohdassa, 
29 artiklan 4 kohdassa, 30 artiklan 
2 kohdassa, 31 artiklassa ja 37artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

Or. fr

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 5 kohdassa, 
15 artiklan 5 kohdassa, 16 artiklan 
5 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 
20 artiklan 6 kohdassa, 21 artiklan 
4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 
25 artiklan 2 kohdassa, 27 artiklan 
2 kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa,
29 artiklan 4 kohdassa, 30 artiklan 
2 kohdassa, 31 artiklassa, 35 artiklan 
3 kohdassa ja 37 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklan 5 kohdassa, 
15 artiklan 5 kohdassa, 16 artiklan 
5 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa,
23 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 
2 kohdassa, 27 artiklan 2 kohdassa, 
29 artiklan 4 kohdassa, 30 artiklan 
2 kohdassa, 31 artiklassa ja 37 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. fr
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Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 5 kohdan, 15 artiklan 5 kohdan, 
16 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan 
5 kohdan, 20 artiklan 6 kohdan,
21 artiklan 4 kohdan, 23 artiklan 3 kohdan, 
25 artiklan 2 kohdan, 27 artiklan 2 kohdan,
28 artiklan 6 kohdan, 29 artiklan 
4 kohdan, 30 artiklan 2 kohdan, 
31 artiklan, 35 artiklan 3 kohdan ja 
37 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 5 kohdan, 15 artiklan 5 kohdan, 
16 artiklan 5 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 2 kohdan, 
27 artiklan 2 kohdan, 29 artiklan 4 kohdan, 
30 artiklan 2 kohdan, 31 artiklan ja 
37 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. fr

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksia tämän asetuksen 
soveltamisesta. Ensimmäinen kertomus 
annetaan viimeistään neljän vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. 
Sen jälkeen kertomukset annetaan neljän 
vuoden välein.

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksia tämän 
asetuksen soveltamisesta. Ensimmäinen 
kertomus annetaan viimeistään kahden
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. Sen jälkeen kertomukset 
annetaan neljän vuoden välein.
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Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon asetuksessa esitetyt uudistukset ja se, että sitä sovelletaan suoraan 
jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä, valmistelija katsoo, että ensimmäinen 
arviointikertomus olisi esitettävä viimeistään kahden vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kertomuksen perusteella on voitava 
arvioida, onko asetuksen soveltamisalaa 
muutettava jäsenvaltioissa ja muualla 
maailmassa tekniikan, markkinoiden ja 
oikeudellisten puitteiden alalla 
tapahtuneen kehityksen huomioon 
ottamiseksi, ja kertomuksessa on 
esitettävä yleisluonteinen arvio siitä, onko 
asetuksella saavutettu asetetut, 
verkkoympäristöön kohdistuvan 
luottamuksen lujittamista koskevat 
tavoitteet. Kertomuksessa on erityisesti 
arvioitava 13, 16 ja 19 artiklan 
soveltamista. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

Or. fr


