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Muudatusettepanek 51
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Usalduse loomine internetikeskkonnas 
on majandusarengu alus. Usalduse 
puudumise tõttu kahtlevad tarbijad, 
ettevõtjad ja ametiasutused elektrooniliste 
tehingute tegemises ja uute teenuste 
kasutuselevõtus.

(1) Usalduse loomine internetikeskkonnas 
on majandusliku ja sotsiaalse arengu alus.
Usalduse puudumise tõttu, mida eelkõige 
põhjustab õiguskindluse tajutud 
puudumine, kahtlevad tarbijad, ettevõtjad 
ja ametiasutused elektrooniliste tehingute 
tegemises ja uute teenuste kasutuselevõtus.

Or. en

Selgitus

Siin on eelkõige küsimus õiguskindluse parandamise vajaduses ja seetõttu peaks see olema 
märgitud teksti alguses. Sotsiaalse arengu kontsept pr Ulvskogi koostatud arvamuse projekti 
kohaselt.

Muudatusettepanek 52
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Käesoleva määruse eesmärk on 
suurendada elektrooniliste tehingute 
usaldusväärsust siseturul, võimaldades 
turvalist ja terviklikku elektroonilist 
suhtlust ettevõtjate, kodanike ja 
ametiasutuste vahel, suurendades sellega 
avaliku ja erasektori internetipõhiste 
teenuste, e-äri ja e-kaubanduse tõhusust 
ELis.

(2) Käesoleva määruse eesmärk on 
suurendada elektrooniliste tehingute 
usaldusväärsust siseturul, pakkudes ühise 
aluse õiguskindlale elektroonilisele 
suhtlusele ettevõtjate, kodanike ja 
ametiasutuste vahel, suurendades sellega 
avaliku ja erasektori internetipõhiste 
teenuste, e-äri ja e-kaubanduse tõhusust 
ELis.

Or. en

Selgitus

Ka siin on küsimus õiguskindluses.
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Muudatusettepanek 53
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 1999. aasta direktiivis 
1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva 
ühenduse raamistiku kohta on käsitletud 
üksnes e-allkirju, kuid seal ei ole esitatud 
kõikehõlmavat piiri- ja sektoriülest 
raamistikku turvaliste, usaldusväärsete ja 
kasutajasõbralike e-tehingute kohta.
Käesoleva määrusega täiendatakse ja 
avardatakse direktiivi acquis'd.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 1999. aasta direktiivis 
1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva 
ühenduse raamistiku kohta on käsitletud 
üksnes e-allkirju, kuid seal ei ole esitatud 
kõikehõlmavat piiri- ja sektoriülest 
raamistikku turvaliste, usaldusväärsete ja 
kasutajasõbralike e-tehingute kohta.
Käesoleva määrusega täidetakse need 
lüngad.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiivis 1999/93/EÜ 
elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta on käsitletud üksnes e-allkirju, kuid 
seal ei ole esitatud kõikehõlmavat piiri- ja sektoriülest raamistikku turvaliste, usaldusväärsete 
ja kasutajasõbralike e-tehingute kohta. Käesoleva määrusega täidetakse need lüngad.

Muudatusettepanek 54
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Ülemkogu soovitas komisjonil 
luua 2015. aastaks digitaalne ühtne turg 
kiirete edusammude tegemiseks 
digitaalmajanduse võtmetähtsusega 
valdkondades ja täielikult integreeritud 
digitaalse ühtse turu edendamiseks, 
lihtsustades internetipõhiste teenuste 
piiriülest kasutamist ja pöörates erilist 
tähelepanu turvalise e-identimise ja e-
autentimise hõlbustamisele.

(5) Euroopa Ülemkogu soovitas komisjonil 
luua 2015. aastaks digitaalne ühtne turg 
kiirete edusammude tegemiseks 
digitaalmajanduse võtmetähtsusega 
valdkondades ja täielikult integreeritud 
digitaalse ühtse turu edendamiseks, 
lihtsustades internetipõhiste teenuste 
piiriülest kasutamist ja pöörates erilist 
tähelepanu turvalise e-autentimise ja e-
identimise hõlbustamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nõukogu palus komisjonil edendada 
digitaalset ühtset turgu sobivate tingimuste 
loomisega piiriüleste põhieelduste, näiteks 
e-identimise, e-dokumentide, e-allkirjade ja 
e-andmevahetusteenuste vastastikuseks 
tunnustamiseks ning koostalitlust 
võimaldavateks e-valitsuse teenusteks kogu 
Euroopa Liidus.

(6) Nõukogu palus komisjonil edendada 
digitaalset ühtset turgu sobivate tingimuste 
loomisega piiriüleste põhieelduste, näiteks
e-autentimise, e-identimise, e-
dokumentide, e-allkirjade ja e-
andmevahetusteenuste vastastikuseks 
tunnustamiseks ning koostalitlust 
võimaldavateks e-valitsuse teenusteks kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset 
elektroonilise side sektoris (eraelu 
puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev 
direktiiv)1 palub komisjonil vajaduse 
korral vastu võtta meetmed tagamaks, et 
lõppseadmete konstrueerimine on 
kooskõlas kasutajate õigusega kaitsta oma 
isikuandmeid ja kontrollida nende 
kasutamist vastavalt direktiivile 
1999/5/EÜ2 ja nõukogu 22. detsembri 
1986. aasta otsusele 97/95/EMÜ 
standardimise kohta infotehnoloogia ja 
telekommunikatsiooni valdkonnas3. 
Samuti võiks kasutada selleks IKT 
standardimist käsitlevat Euroopa 
sidusrühmade platvormi, mis loodi 
komisjoni 28. novembri 2011. aasta 
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otsusega, millega luuakse IKT 
standardimist käsitlev Euroopa 
sidusrühmade platvorm4, sellises ulatuses,
milles andmekaitseasutustel ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogul on piisavalt 
vahendeid, et osaleda info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaga 
valdkonna standardimismenetlustes, mis
on seotud isikuandmetega, nagu neid 
määratletakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta5.
_________________
1 ELT L 201, 31.7.2002, lk 37.
2 ELT L 91, 07.04.99, lk 10.
3 ELT L 36, 07.02.87, lk 31.
4 ELT C 349, 30.11.2011, lk 4.
5 ELT L 281, 23.11.95, lk 31.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek pakub mehhanismi, kuidas komisjon, järelevalveasutused ja Euroopa 
Andmekaitsenõukogu saaksid suhelda, et tagada turvalise, vastupidava ja eraelu puutumatust 
tagava autentimise või identifitseerimise teenuse ühtlustatud rakendamine.

Muudatusettepanek 57
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiivis 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul 
nõutakse liikmesriikidelt ühtsete 
kontaktpunktide loomist, tagamaks, et
kõiki teenuste osutamise valdkonnale
juurdepääsuga ja selles valdkonnas 
tegutsemisega seotud toiminguid ja 

(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
detsembri 2006. aasta direktiivis 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul 
nõutakse liikmesriikidelt ühtsete 
kontaktpunktide loomist, tagamaks, et
juurdepääsu teenuste osutamise 
valdkonnale, eelkõige seoses tehingutega,
oleks lihtne teostada vahemaa tagant, 
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formaalsusi oleks lihtne teostada vahemaa 
tagant, elektrooniliste vahendite abil, 
sobiva ühtse kontaktpunkti kaudu ja 
asjaomaste ametiasutustega. Paljud ühtsete 
kontaktpunktide kaudu kättesaadavad 
internetipõhised teenused eeldavad e-
identimist, e-autentimist ja e-allkirja.

elektrooniliste vahendite abil, kõikide 
asjaomaste teenuste osas, sobiva ühtse 
kontaktpunkti kaudu ja asjaomaste 
ametiasutustega. Paljud ühtsete 
kontaktpunktide kaudu kättesaadavad 
internetipõhised teenused eeldavad e-
identimist, e-autentimist ja e-allkirja.

Or. en

Selgitus

Selle tagamiseks, et ühekorraga ei oleks kõigi teenuste jaoks vaja valitsuse väljaantud 
autentimise või identifitseerimise süsteemi. On asjakohane säilitada autentimata teenuste 
võimalus. Tõenäoliselt saavad nii ettevõtted kui ka kodanikud erinevusest aru.

Muudatusettepanek 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Enamasti ei saa teise liikmesriigi 
teenuseosutajad kasutada nimetatud 
teenustele juurdepääsuks oma e-identimist, 
sest asjaomase riigi elektroonilisi
autentimissüsteeme ei tunnustata ega 
aktsepteerita teistes liikmesriikides. Selline
elektrooniline takistus ei lase 
teenuseosutajatel siseturust täielikku kasu 
saada. Vastastikku tunnustatavad ja 
aktsepteeritavad e-identimise vahendid 
lihtsustavad paljude teenuste piiriülest 
osutamist siseturul ja võimaldavad 
ettevõtjatel piiriüleselt tegutseda, ilma et 
neil oleks palju takistusi avaliku sektori 
asutustega suhtlemisel.

(9) Enamasti ei saa teise liikmesriigi 
teenuseosutajad kasutada nimetatud 
teenustele juurdepääsuks oma e-
autentimist või e-identimist, sest asjaomase 
riigi elektroonilisi autentimis- või 
identimissüsteeme ei tunnustata ega 
aktsepteerita teistes liikmesriikides.
Täiendav probleem on selles, et praegu 
kasutusel olevad süsteemid ei võimalda 
neid teenuseid kasutavatel kodanikel ja 
sihtrühmadel tõhusa vastastikuse 
autentimise või identifitseerimise kaudu 
suurendada usaldust teenuseosutaja 
vastu. Sellised elektroonilised takistused ei 
lase teenuseosutajatel siseturust täielikku 
kasu saada. Vastastikku tunnustatavad ja 
aktsepteeritavad e-autentimise või e-
identimise vahendid lihtsustavad paljude 
teenuste piiriülest osutamist siseturul ja 
võimaldavad ettevõtjatel piiriüleselt 
tegutseda, ilma et neil oleks palju takistusi 
avaliku sektori asutustega suhtlemisel.

Or. en
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Selgitus

Sama suur takistus elektroonilise autentimise ja identimise kasutuselevõtu ees on, et tavaliselt 
ei ole, või on vähe tõhusaid abivahendeid tarbijatele, et nad saaksid kontrollida, kas nad 
suhtlevad õige teenusepakkujaga.

Muudatusettepanek 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikidel peaks olema vabadus 
kasutada või juurutada e-identimise 
vahendeid juurdepääsuks internetipõhistele 
teenustele. Samuti peaks neil olema 
võimalus otsustada, kas erasektor saab neid 
vahendeid pakkuda. Liikmesriikidel ei 
peaks olema e-identimise süsteemidest 
teavitamise kohustust. Neil on võimalus 
valida, kas teavitada kõikidest riigisiseselt 
vähemalt avalikele internetipõhistele 
teenustele juurdepääsuks kasutatavatest e-
identimise süsteemidest, teha seda mõne 
süsteemi puhul või üldse mitte.

(12) Liikmesriikidel peaks olema vabadus 
kasutada või juurutada e-autentimise või e-
identimise vahendeid juurdepääsuks 
internetipõhistele teenustele. Samuti peaks 
neil olema võimalus otsustada, kas 
erasektor saab neid vahendeid pakkuda.
Liikmesriikidel ei peaks olema e-
identimise süsteemidest teavitamise 
kohustust. Neil on võimalus valida, kas 
teavitada kõikidest riigisiseselt vähemalt 
avalikele internetipõhistele teenustele 
juurdepääsuks kasutatavatest e-identimise 
süsteemidest, teha seda mõne süsteemi 
puhul või üldse mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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.

(13) Määruses tuleb sätestada mõned 
tingimused e-autentimise või 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 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Liikmesriikidel peaks olema võimalus
otsustada, kas kaasata erasektor e-
identimise vahendite väljastamisse ja kas 
lubada erasektoril vajaduse korral 
kasutada teavitatud süsteemi kuuluvaid e-
identimise vahendeid identimiseks 
internetipõhiste teenuste või e-tehingute 
puhul. Võimalus kasutada kõnealuseid e-
identimise vahendeid võimaldaks luua 
erasektoris usalduse paljudes 
liikmesriikides juba vähemalt avalike 
teenuste puhul laialdaselt kasutatava e-
identimise ja e-autentimise vastu ning 
muuta piiriülene juurdepääs erasektori 
internetipõhistele teenustele ettevõtjate ja 
kodanike jaoks lihtsamaks. Selleks et e-
identimise vahendite piiriülest kasutamist 
erasektori jaoks lihtsamaks muuta, peaks 
liikmesriikide pakutav autentimisvõimalus 
olema asjaomastele osalistele kättesaadav 
selliselt, et ei diskrimineeritaks ei avalikku
ega erasektorit.

(14) Liikmesriikidel peaks olema võimalus 
kaasata erasektor e-autentimise või e-
identimise vahendite väljastamisse. 
Erasektori osapooltel peaks olema samuti 
lubatud vajaduse korral kasutada 
teavitatud süsteemi kuuluvaid e-
autentimise või e-identimise vahendeid
autentimiseks ja identimiseks 
internetipõhiste teenuste või e-tehingute 
puhul. Võimalus kasutada kõnealuseid 
vahendeid võimaldaks luua erasektoris 
usalduse paljudes liikmesriikides juba 
vähemalt avalike teenuste puhul laialdaselt 
kasutatava e-identimise ja/või e-
autentimise vastu ning muuta piiriülene 
juurdepääs erasektori internetipõhistele 
teenustele ettevõtjate ja kodanike jaoks 
lihtsamaks. Selleks et e-autentimise või e-
identimise vahendite piiriülest kasutamist 
erasektori jaoks lihtsamaks muuta, peaks 
liikmesriikide pakutav autentimisvõimalus 
olema asjaomastele osalistele kättesaadav 
selliselt, et ei diskrimineeritaks avalikku ja
erasektorit.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni algne sõnastus jätab ebaselgeks, kes on asjaomane osaline (eraettevõtja) ega tee 
vahet asjaomase osaleja (sertifikaadi väljastaja) ja isikuandmete tõlgendamiseks kasutatava 
füüsilise seadme väljaandja vahel. 

Muudatusettepanek 62
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teavitatud süsteemi kuuluvate e-
identimise vahendite piiriülene kasutamine 
eeldab liikmesriikide koostööd tehnilise 
koostalitluse tagamisel. See välistab 
igasugused riigisisesed tehnilised 
eeskirjad, millega nõutaks riigivälistelt 
osalistelt näiteks spetsiaalse riist- või 
tarkvara soetamist, et teavitatud e-
identimist kontrollida ja valideerida. 
Teisalt on vältimatud kasutajatele 
esitatavad tehnilised tingimused, mis 
tulenevad mis tahes kasutatavale 
lubakaardile (nt kiipkaardid) omastest 
tehnilistest tingimustest.

(15) Teavitatud süsteemi kuuluvate e-
identimise vahendite piiriülene kasutamine 
eeldab liikmesriikide koostööd tehnilise 
koostalitluse tagamisel. Kasutajatele 
esitatavad tehnilised tingimused, mis 
tulenevad mis tahes kasutatavale 
lubakaardile (nt kiipkaardid) omastest 
tehnilistest tingimustest on vältimatud.
Liikmesriigid, kelle 
identimismehhanismid sõltuvad 
spetsiaalsest riist- või tarkvarast, mille 
abil saab teavitatud e-identimist 
kontrollida ja valideerida, peavad ilma 
lisakuludeta väljastama sellised 
sertifitseerimise vahendid liidu 
eraettevõtetele, kes ei ole riikide 
kodanikud ega elanikud.

Or. en

Selgitus

See võimaldaks liikmesriikidel, kes on elektroonilisele identifitseerimisele lähenenud 
komplitseeritumalt – st kes ei kasuta mitte ainult isiku autentimist avaliku teenistuse ees vaid 
ka avaliku teenistuse autentimist isiku tarbeks – säilitada selline kõrgem usalduse ja kindluse 
tase ilma et koostalitlusvõime sealjuures kahjustada saaks.

Muudatusettepanek 63
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15



AM\936276ET.doc 11/152 PE510.784v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teavitatud süsteemi kuuluvate e-
identimise vahendite piiriülene kasutamine 
eeldab liikmesriikide koostööd tehnilise 
koostalitluse tagamisel. See välistab 
igasugused riigisisesed tehnilised eeskirjad, 
millega nõutaks riigivälistelt osalistelt 
näiteks spetsiaalse riist- või tarkvara 
soetamist, et teavitatud e-identimist 
kontrollida ja valideerida. Teisalt on 
vältimatud kasutajatele esitatavad 
tehnilised tingimused, mis tulenevad mis 
tahes kasutatavale lubakaardile (nt 
kiipkaardid) omastest tehnilistest 
tingimustest.

(15) Teavitatud süsteemi kuuluvate e-
identimise vahendite piiriülene kasutamine 
eeldab liikmesriikide koostööd tehnilise 
koostalitluse tagamisel kooskõlas 
tehnoloogilise neutraalsuse põhimõttega.
See välistab igasugused riigisisesed 
tehnilised eeskirjad, millega nõutaks 
riigivälistelt osalistelt näiteks spetsiaalse 
riist- või tarkvara soetamist, et teavitatud e-
identimist kontrollida ja valideerida.
Teisalt on vältimatud kasutajatele 
esitatavad tehnilised tingimused, mis 
tulenevad mis tahes kasutatavale 
lubakaardile (nt kiipkaardid) omastest 
tehnilistest tingimustest.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 66
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Käesolevas määrusega tuleb luua 
üldine õigusraamistik elektrooniliste 
usaldusteenuste kasutamiseks, sealjuures 
loomata üldist kohustust teenuseid 
kasutada. Konkreetsemalt ei tohiks määrus 
hõlmata vabatahtlikel eraõiguslikel 
kokkulepetel põhinevate teenuste 
osutamist. Liikmesriigid tagavad 
elektroonilistele usaldusteenustele 
võrdsed võimalused sõltumata sellest, kas 
neid osutatakse vastavalt avalik-
õiguslikele või eraõiguslikele 
tingimustele.

Samuti ei kata käesolev määrus selliste 
lepingute või muude juriidiliste 
kohustuste sõlmimise ja kehtivusega 
seotud aspekte, kus on tegemist riiklikes 
või ELi õigusaktides sätestatud vormiliste 
nõuetega.
Siiski peavad liikmesriigid tagama, et 
riiklikes või ELi õigusaktides ette nähtud 
vorminõuded ei kahjusta eraõiguslike ja 
riigi osalusega äriühingute vahel kokku 
lepitud elektrooniliste usaldusteenuste 
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õiguskindlust ja tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liikmesriikidel peaks olema vabadus 
lisaks käesolevas määruses sätestatud 
usaldusteenuste suletud nimekirja 
kuuluvatele usaldusteenustele kindlaks 
määrata muud liiki usaldusteenuseid, et 
neid tunnustataks riiklikul tasandil
kvalifitseeritud usaldusteenustena.

(19) Liikmesriikidel peaks olema vabadus 
lisaks käesolevas määruses sätestatud 
usaldusteenuste suletud nimekirja 
kuuluvatele usaldusteenustele kindlaks 
määrata muud liiki usaldusteenuseid, et 
neid tunnustataks riiklikul tasandil 
usaldusteenustena.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu 
tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 22 kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 68
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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toodete turvalisuse kõrge tase.
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu 
tekstis.)

Or. en

Selgitus

Ei ole vaja kehtestada kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajate mõistet. Usaldusteenuse 
osutaja on ainult nii usaldusväärne, kui suur on nende vastutus ja usaldusväärsus. Parim viis 
tagada, et tehnilised lahendused oleksid põhjalikud ja kaasaegse tehnika nõuetele vastavad, 
on usaldusteenuste osutajate vastastikune järjekindel ja pidev kontroll. Selline 
eneseregulatsiooni meetod toimis turvasektoris ka enne. Järelevalveasutus igas liikmesriigis 
ei muudaks seda olukorda.

Muudatusettepanek 69
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Selleks et suurendada inimeste 
usaldust siseturu vastu ning edendada 
usaldusteenuste ja -toodete kasutamist, 
tuleks nõuetele ja kohustustele viitamiseks 
võtta kasutusele kvalifitseeritud 
usaldusteenuste ja kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja mõiste, et tagada 
mis tahes kasutatavate või osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste ja -toodete 
turvalisuse kõrge tase. Nii kvalifitseeritud 
kui ka täiustatud elektroonilised allkirjad 
võivad olla õiguslikult võrdväärsed käsitsi 
kirjutatud allkirjaga. Käesoleva määruse 
ükski säte ei tohiks piirata füüsilise või 
juriidilise isiku võimet tõestada 
tõendusmaterjali alusel mis tahes tüüpi 
elektroonilise allkirja ebausaldusväärsust. 
Siiski peaks kvalifitseeritud elektroonilise 
allkirja puhul tõendamiskohustus 
allakirjutanu isikusamasuse 
vaidlustamise puhul lasuma vaidlustaval 
osapoolel.
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Or. en

Selgitus

Tuleks selgeks teha, et isegi mitte-kvalifitseeritud allkirjal võib olla sama mõju kui 
omakäelisel allkirjal. Ainus vahe on tõendamiskohustuses.

Muudatusettepanek 70
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(23) Vastavalt ka ELis jõustunud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonist 
tulenevatele kohustustele ja liidu 
õigusaktidele, mis käsitlevad avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavust 
ning selliste õigusaktidega täielikus 
kooskõlas, peaksid puuetega inimesed 
saama kasutada usaldusteenuseid ja e-
identimisteenuseid ja nende teenuste 
osutamisel kasutatavaid lõpptarbijale 
suunatud tooteid teiste tarbijatega võrdsetel 
alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Usaldusteenuse osutaja tegutseb 
eriti tundlikus keskkonnas, kus paljud 
teised sõltuvad tema teenuse terviklusest. 
Eelkõige eeldavad kliendid, et selline 
ettevõte on alati usaldusväärne. Seetõttu 
on oluline, et nad väldiksid huvide 
konflikti. Digitaalallkirjade ja 
elektroonilise identifitseerimise valdkonna 
hea valitsemistava huvides ei peaks 
usaldusteenuse pakkujaid üldiselt käitama 
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ega omama ettevõtted, kes pakuvad 
teenuseid, mis nõuavad nende 
usaldusteenuseid. Selliste 
teenusepakkujate järelevalvega tegeleb 
pädev järelevalveasutus.

Or. en

Selgitus

Usaldusteenuse pakkujate tegevuse lahutamine selliste teenuste osutajate tegevusest, kes 
vajavad usaldusteenust tähendab seda, et on vähem võimalust olukorra tekkimiseks, kus üks 
osapool valitseks usaldusteenuse pakkuja üle või avaldaks talle lubamatut mõju. See on 
elektrooniliste allkirjade turul usaldusahelate loomisel oluline põhimõte.

Muudatusettepanek 72
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Järelevalveasutused peaksid tegema 
koostööd ja vahetama teavet 
andmekaitseasutustega, et tagada 
andmekaitsealaste õigusaktide 
nõuetekohane rakendamine 
teenuseosutajate poolt. Teabevahetus 
peaks hõlmama eelkõige turvaintsidente 
ja isikuandmetega seotud rikkumisi.

(25) Usaldusteenuste osutajad ja 
akrediteerimise või järelevalve eest 
vastutavad siseriiklikud organid täidavad 
nõudeid, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja
selliste andmete vaba liikumise kohta.
Liikmesriigid tagavad ka, et 
usaldusteenuste osutajad ja 
akrediteerimise või järelevalve eest 
vastutavad siseriiklikud organid teevad 
koostööd ja vahetavad teavet 
andmekaitseasutustega, et tagada 
andmekaitsealaste õigusaktide 
nõuetekohane rakendamine 
teenuseosutajate poolt. Kui kohaldatav 
õigus seda sätestab, peaks teabevahetus 
hõlmama eelkõige turvaintsidente ja 
isikuandmetega seotud rikkumisi.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kõik liikmesriigid peaksid täitma 
olulisi ühiseid järelevalvenõudeid, et 
tagada kvalifitseeritud usaldusteenuste 
võrreldav turvatase. Selleks et hõlbustada 
nimetatud nõuete järjekindlat kohaldamist 
kogu ELis, peaksid liikmesriigid võtma 
kasutusele võrreldavad meetmed ning 
vahetama teavet oma järelevalvetegevuse 
ja parimate tavade kohta kõnealuses 
valdkonnas.

(28) Kõik liikmesriigid peaksid täitma 
olulisi ühiseid järelevalvenõudeid, et 
tagada usaldusteenuste võrreldav turvatase.
Selleks et hõlbustada nimetatud nõuete 
järjekindlat kohaldamist kogu ELis, 
peaksid liikmesriigid võtma kasutusele 
võrreldavad meetmed ning vahetama teavet 
oma järelevalvetegevuse ja parimate tavade 
kohta kõnealuses valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Turvarikkumistest teatamine ja 
turvaohtude hindamine on väga oluline 
asjaomastele pooltele adekvaatse teabe 
andmisel turvarikkumise või tervikluse kao 
korral.

(29) Turvarikkumistest teatamine vastavalt 
direktiivile 95/46/EÜ ja turvaohtude 
hindamine on väga oluline asjaomastele 
pooltele adekvaatse teabe andmisel 
turvarikkumise või tervikluse kao korral.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et võimaldada komisjonil ja 
liikmesriikidel hinnata käesoleva määruse 
mõju, tuleks järelevalveasutustelt nõuda 

(31) Selleks et võimaldada komisjonil ja 
liikmesriikidel hinnata käesoleva määruse 
mõju, tuleks järelevalveasutustelt nõuda 
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statistika esitamist kvalifitseeritud
usaldusteenuste ja nende kasutamise kohta.

statistika esitamist usaldusteenuste ja 
nende kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 22 kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 76
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada kvalifitseeritud
usaldusteenuste jätkusuutlikkus ja püsivus 
ning suurendada kasutajate usaldust
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
järjepidevuse vastu, peaksid 
järelevalveasutused tagama, et
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
andmeid säilitatakse ja hoitakse piisava aja 
jooksul kättesaadavana isegi juhul, kui
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
lõpetab tegevuse.

(33) Selleks et tagada selgelt avaliku 
missiooniga usaldusteenuste 
jätkusuutlikkus ja püsivus ning suurendada 
kasutajate usaldust usaldusteenuste 
järjepidevuse vastu, peaksid 
järelevalveasutused tagama, et selliste
usaldusteenuse osutajate andmeid 
säilitatakse ja hoitakse piisava aja jooksul 
kättesaadavana isegi juhul, kui selline
usaldusteenuse osutaja lõpetab tegevuse.

Or. en

Selgitus

See muudatus teeb järelevalveorganid vastutavaks ainult selliste usaldusteenuste osutajate 
järjepidevuse eest, kes on olnud aktiivsed ja pakkunud liikmesriigile teenust avaliku 
funktsiooni täitmiseks. Selle muudatusega eemaldatakse põhjendustest 22, 28 ja 31 viited 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajatele.

Muudatusettepanek 77
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada kvalifitseeritud 
usaldusteenuste jätkusuutlikkus ja püsivus 

(33) Selleks et tagada kvalifitseeritud 
usaldusteenuste jätkusuutlikkus ja püsivus 
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ning suurendada kasutajate usaldust 
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
järjepidevuse vastu, peaksid 
järelevalveasutused tagama, et 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
andmeid säilitatakse ja hoitakse piisava aja 
jooksul kättesaadavana isegi juhul, kui 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
lõpetab tegevuse.

ning suurendada kasutajate usaldust 
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
järjepidevuse vastu, peaksid 
järelevalveasutused tagama, et 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate
poolt kogutud andmeid säilitatakse ja 
hoitakse piisava aja jooksul kättesaadavana 
isegi juhul, kui kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja lõpetab tegevuse.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Usaldusteenuse pakkujad vastutavad 
käesolevas määruses sätestatud 
usaldusteenuste ja eelkõige kvalifitseeritud
usaldusteenuste osutamisega seotud nõuete 
täitmise eest. Järelevalveasutused 
vastutavad selle jälgimise eest, kuidas

(35) Usaldusteenuse pakkujad vastutavad 
käesolevas määruses sätestatud 
usaldusteenuste ja eelkõige usaldusteenuste 
osutamisega seotud nõuete täitmise eest.
Järelevalveasutused vastutavad selle 
jälgimise eest, et usaldusteenuse osutajad
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usaldusteenuse osutajad nimetatud nõudeid
täidavad.

täidavad nimetatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Tundub, et järelevalveasutused ei peaks mitte ainult kontrollima, kas ja kuidas usaldusteenuse 
osutaja vastab nõuetele, vaid et neile antaks ka vahendid rangemate meetmete võtmiseks, kui 
selgub, et usaldusteenuse osutaja tegelikult ei vasta nõuetele.

Muudatusettepanek 80
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Selleks et võimaldada tõhusat 
algatusprotsessi, mis viiks kvalifitseeritud
usaldusteenuse osutajate ja nende 
pakutavate kvalifitseeritud usaldusteenuste 
usaldusnimekirja kandmiseni, tuleks 
ergutada eelsuhtlust tulevaste
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate ja 
pädevate järelevalveasutuste vahel, et 
lihtsustada hoolsuskohustuse täitmist, mis 
viib kvalifitseeritud usaldusteenuste 
osutamiseni.

(36) Selleks et võimaldada tõhusat 
algatusprotsessi, mis viiks usaldusteenuse 
osutajate ja nende pakutavate 
usaldusteenuste usaldusnimekirja 
kandmiseni, tuleks ergutada eelsuhtlust 
tulevaste usaldusteenuse osutajate ja 
pädevate järelevalveasutuste vahel, et 
lihtsustada hoolsuskohustuse täitmist, mis 
viib usaldusteenuste osutamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Usaldusnimekirjad on turu 
korraldajate vahelise usalduse loomisel 
väga olulised, sest need näitavad 
teenuseosutaja kvalifitseeritud staatust 
järelevalve ajal; samas ei ole nimekirjad 
kvalifitseeritud staatuse saamise ja 
käesoleva määruse nõuete kohaste 

välja jäetud
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kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise 
eeltingimus.

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduste 22, 28, 31, 33, 34 ja 35 kohta tehtud muudatusettepanekut. Pange tähele, et 
saab kehtestada kvalifikatsiooninõuded teenuse osutamise kohta, ilma et kehtestataks 
kvalifikatsiooninõuded usaldusteenuse pakkujale endale.

Muudatusettepanek 82
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kui kvalifitseeritud usaldusteenusest 
on juba teavitatud, ei saa asjaomane 
avaliku sektori asutus sellest 
haldustoimingu või formaalsuse täitmisel 
keelduda põhjendusega, et teenus ei kuulu 
liikmesriikide koostatud usaldusnimekirja.
Sel eesmärgil viitab avaliku sektori asutus 
ametiasutusele või muule üksusele, mis 
osutab selliseid e-valitsuse teenuseid nagu 
internetipõhine maksude deklareerimine, 
sünnitunnistuste taotlemine, 
elektroonilistes riigihankemenetlustes 
osalemine jne.

(38) Kui usaldusteenusest on juba 
teavitatud, ei saa asjaomane avaliku sektori 
asutus sellest haldustoimingu või 
formaalsuse täitmisel keelduda 
põhjendusega, et teenus ei kuulu 
liikmesriikide koostatud usaldusnimekirja.
Sel eesmärgil viitab avaliku sektori asutus 
ametiasutusele või muule üksusele, mis 
osutab e-valitsuse teenuseid.

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 22 kohta tehtud muudatusettepanekut. Lisaks: nimekiri e-valitsuse teenuste 
kohta on olemas või seda ei ole. Sellises olukorras avatud loend ei sobi ja selle võiks 
kehtestada hiljem.

Muudatusettepanek 83
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38 a) Kolme aasta jooksul käesoleva 
määruse vastuvõtmise kuupäevast töötab 
Euroopa Komisjon välja ettepaneku 
kehtestada usaldusteenuse osutajatele 
Euroopa usaldusmärk, mis aitab tarbijatel 
hinnata erinevaid turvalisuse tasemeid, 
mida usaldusteenuse pakkujad siseturul 
pakuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Allakirjutaja peaks saama usaldada
kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendeid kolmanda isiku hooleks 
eeldusel, et rakendatakse asjakohaseid 
mehhanisme ja menetlusi tagamaks, et 
üksnes allakirjutajal on kontroll oma e-
allkirja moodustamiseks vajalike andmete 
üle, ning eeldusel, et vahendi kasutamisel 
täidetakse kvalifitseeritud allkirjaga seotud 
nõudeid.

(40) Allakirjutaja peaks saama usaldada e-
allkirja moodustamise vahendeid kolmanda 
isiku hooleks eeldusel, et rakendatakse 
asjakohaseid mehhanisme ja menetlusi 
tagamaks, et üksnes allakirjutajal on 
kontroll oma e-allkirja moodustamiseks 
vajalike andmete üle, ning eeldusel, et 
vahendi kasutamisel täidetakse allkirjaga 
seotud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Allkirja kehtivusega seotud 
õiguskindluse tagamiseks on väga oluline 
täpsustada, milliseid kvalifitseeritud e-
allkirja osi peab asjaomane valideeriv 
osaline hindama. Lisaks sellele peaks 

(41) Allkirja kehtivusega seotud 
õiguskindluse tagamiseks on väga oluline 
täpsustada, milliseid e-allkirja osi peab 
asjaomane valideeriv osaline hindama.
Lisaks sellele peaks selliste nõuete 
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selliste nõuete täpsustamine, mida 
esitatakse kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajatele, kes võivad osutada
kvalifitseeritud valideerimisteenust 
asjaomastele osalistele, kes ei soovi või ei 
saa ise kvalifitseeritud e-allkirju 
valideerida, innustama era- või avalikku 
sektorit sellistesse teenustesse 
investeerima. Need asjaolud peaksid 
muutma kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimise lihtsaks ja mugavaks kõigile 
osalistele kogu ELis.

täpsustamine, mida esitatakse 
usaldusteenuse osutajatele, kes võivad 
osutada valideerimisteenust asjaomastele 
osalistele, kes ei soovi või ei saa ise e-
allkirju valideerida, innustama era- või 
avalikku sektorit sellistesse teenustesse 
investeerima. Need asjaolud peaksid 
muutma e-allkirjade valideerimise lihtsaks 
ja mugavaks kõigile osalistele kogu ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 22 kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 87
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Tundub, et Euroopa Komisjon lisas käesolevasse määrusse e-templi, et õiguslikult luua 
juriidilistele isikutele teatud liiki autentimine, mida ei ole olemas. Küsimus on selles, kas on 
juba olemas tehniline lahendus, mis võiks omaette areneda, ja kas praegu on vaja selle 
tehniliste nõuete juriidilist täpsustamist. Palju kasulikum oleks kehtestada kõigile pooltele, 
kes e-templi loomise ahelas osalevad, vastutuse kohta selged eeskirjad.

Muudatusettepanek 88
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On äärmiselt soovitatav lisada mõistele „tempel“ ka mõiste „pitsat“. Mõistel „tempel“ on 
Euroopa Liidu liikmesriikide paljudes õigusaktides juba kinnistunud tähendus, kus seda 
kasutatakse seoses dokumentide legaliseerimise avaliku aktiga. Kui hakata seda kasutama 
eraõiguslike dokumentide puhul, põhjustaks see juristidele märkimisväärset segadust.

Muudatusettepanek 89
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Käesoleva määrusega tuleks tagada 
teabe pikaajaline säilitamine, s.t e-
allkirjade ja e-templite juriidiline kehtivus 
pika aja jooksul, ning garanteerida 
võimalus neid valideerida sõltumata 
tehnoloogia arengust tulevikus.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Viis selle saavutamiseks tehniliselt on kasutada avatud standardeid, mis on vabalt 
kättesaadavad kõigile ning kinni pidada tagasiühilduvuse ja koostalitlusvõime põhimõtetest. 
Meie kui seadusandjad ei ole lihtsalt veel sinnamaani jõudnud ja tuleb oodata, kuni tööstus 
järele jõuab. Võimalik on, et me ei pea seda kaua ootama.

Muudatusettepanek 90
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Kuna praegu kasutavad 
liikmesriikide pädevad ametiasutused oma 
dokumentide elektrooniliseks 
allkirjastamiseks täiustatud e-allkirja 
erinevaid vorminguid, on vaja tagada, et 
liikmesriikidel on võimalik elektrooniliselt 
allkirjastatud dokumentide saamise korral 
tehniliselt toetada vähemalt teatavat hulka 
täiustatud e-allkirja vorminguid. 
Samamoodi tuleks tagada, et kui 
liikmesriikide pädevad asutused 
kasutavad täiustatud e-templit, toetaksid 
nad vähemalt teatavat hulka täiustatud e-
templi vorminguid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku eesmärk on muuta allkirjad ja templite puhul kasutatavad tehnoloogiad 
eri liikmesriikides koostalitlusvõimeliseks. Samuti jätab see lahtiseks küsimuse, kui palju 
templi- ja allkirjaformaate tuleks pädevate asutuste loendisse lisada.

Muudatusettepanek 91
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) E-templit võib lisaks juriidilise isiku 
väljastatud dokumendi autentimisele 
kasutada ka kõikide juriidilise isiku 
digitaalvarade, näiteks tarkvarakoodide ja 
serverite autentimiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Erinevus e-templi ja allkirja vahel ei tohiks olla liiga suur. Tööstus arendab tihti need 
mehhanismid sobivas raamistikus välja siis, kui neid on vaja.

Muudatusettepanek 92
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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sealhulgas eksperditasandil.

Or. en

Selgitus

Käesolevasse määrusesse ei sobi lisada üksikasjalikke tehnilisi aspekte ja ei ole vaja püüda 
saavutada seda, mida on poliitiliselt mõistlik saavutada artiklitega 3–7. Samuti ei oleks kõige 
parem käsitleda sobivaid läbipaistvuse ja funktsioonide eraldamise turumehhanisme 
usaldusteenuse pakkumise turul väljaspool artikleid 15–16 ja põhjendusi. Standardimise 
mehhanismid peaksid järgima riigihangete valdkonna tavapäraseid standardimise 
protseduure, mis on juba Euroopa tasandil juba olemas.

Muudatusettepanek 93
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Selleks et tagada ühtsed tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused 
eelkõige selliste standardite viitenumbrite 
täpsustamiseks, mille kasutamine eeldaks 
vastavust teatavatele käesolevas määruses 
sätestatud või delegeeritud õigusaktides 
sõnastatud nõuetele. Neid volitusi tuleks
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

(51) Selleks et tagada ühtsed tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused 
eelkõige selliste standardite viitenumbrite 
täpsustamiseks, mille kasutamine eeldaks 
vastavust teatavatele käesolevas määruses 
sätestatud või delegeeritud õigusaktides 
sõnastatud nõuetele. Neid volitusi tuleks
pärast sidusrühmadega avalikult nõu 
pidamist rakendada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Selleks et tagada õiguskindlus turu 
korraldajatele, kes juba kasutavad vastavalt 
direktiivile 1999/93/EÜ väljastatud
kvalifitseeritud sertifikaate, tuleb ette näha 
piisav üleminekuaeg. Samuti tuleb anda 
komisjoni käsutusse vahendid 
rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks enne nimetatud tähtaega.

(53) Selleks et tagada õiguskindlus turu 
korraldajatele, kes juba kasutavad vastavalt 
direktiivile 1999/93/EÜ väljastatud 
sertifikaate, tuleb ette näha piisav 
üleminekuaeg. Samuti tuleb anda 
komisjoni käsutusse vahendid 
rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks enne nimetatud tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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-
autentimise ja e-identimise või e-tehingute 
tegemiseks vajalike elektrooniliste 
usaldusteenuste eeskirjad eesmärgiga 
tagada siseturu nõuetekohane toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Sõna „elektrooniline“ on siin ülearune.

Muudatusettepanek 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses sätestatakse 
tingimused, mille alusel peavad 
liikmesriigid tunnustama ja aktsepteerima 
füüsiliste ja juriidiliste isikute e-identimise 
vahendeid, mis kuuluvad teise liikmesriigi 
teavitatud e-identimise süsteemi.

2. Käesolevas määruses sätestatakse 
tingimused, mille alusel peavad 
liikmesriigid tunnustama ja aktsepteerima 
füüsiliste ja juriidiliste isikute jaoks e-
autentimise või e-identimise vahendeid, 
mis kuuluvad teise liikmesriigi teavitatud
e-autentimise või e-identimise süsteemi.

Or. en

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepanek 98
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Käesolevas määruses sätestatakse 
õigusraamistik teatavate e-allkirjade, 
nendega seotud usaldusteenuste ja 
võrgustatud teenuste autentimise teatavate 
aspektide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Selgitus

Mis puutub veebilehti, siis on juba olemas tööstusharu standardid, mis on tarbijate poolt 
üldiselt aktsepteeritud ja tunnustatud. Kvalifitseeritud veebilehe sertifikaatide lisandväärtus 
on seetõttu ebaselge. Pealegi on internet oma olemuselt globaalne ja kasutajatele oleks 
kättesaadavad veebilehed, mis kuuluvad Euroopa Liidu reguleerimisalasse ja veebilehed, mis 
sinna ei kuulu, mis võib tekitada segadust ja ebakindlust, eriti kuna nö. mittekvalifitseeritud 
veebilehed ei pruugi iseenesest olla vähem turvalised.

Muudatusettepanek 100
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleks teha selgeks, et ka vabalt ringelda tohivad ka mittekvalifitseeritud usaldusteenused.

Muudatusettepanek 101
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Selgitus

Erasektori kava süsteem peaks põhimõtteliselt teada andma, kui liikmesriik on seda 
tunnustanud.

Muudatusettepanek 102
Pilar del Castillo Vera

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. en

Muudatusettepanek 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE510.784v01-00 32/152 AM\936276ET.doc

ET

Muudatusettepanek 104
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
usaldusteenuste suhtes, mida osutatakse 
ainult sisemiseks otstarbeks ja suletud 
isikuterühmale. Mis tahes kolmas 
osapool, kes soovib vaidlustada sellise 
usaldusteenuse kehtivust, ei saa seda teha
ainult sel põhjusel, et usaldusteenus ei 
vastanud käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Esialgne sõnastus oli ebaselge ja see võis mõista anda, nagu saaks eraõiguslike teenuste 
osutamine selle määruse reguleerimisalast välja jääda. Selle asemel tuleb täpsustada, et neid 
teenuseid ei pakuta avalikkusele ja et nende osapooled on piiratud ja konkreetsed.

Muudatusettepanek 105
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Määrust kohaldatakse nii 
kvalifitseerimata kui ka kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajatele, kelle töökoht 
asub liidus või kes seal teenuseid 
osutavad. Seevastu ei kohaldata
käesolevat määrust vabatahtlikul 
kokkuleppel põhinevate eraõiguslike 
elektrooniliste usaldusteenuste osutamise 
suhtes, mis ei ole seotud avalike teenuste 
kättesaadavusega.

Or. en



AM\936276ET.doc 33/152 PE510.784v01-00

ET

Muudatusettepanek 106
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõnad „vabatahtlik kokkulepe“ võivad segadust tekitada, kuna see on mõiste, mida õiguslikus 
mõttes paljudes liikmesriikides ei eksisteeri. Määruse reguleerimisala peaks olema 
võimalikult lai – käesolevas tekstis võib olla seaduselünk, mis annaks mis tahes lepingu 
osapooltele võimaluse seda määratleda kui „vabatahtlikku kokkulepet“. Muudatusettepanek 
on kooskõlas olemasoleva e-allkirja käsitleva direktiivi (1999/93/EÜ) tekstiga.

Muudatusettepanek 107
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks mis tahes liikmesriigi 
riiklikku suveräänsust, peavad 
liikmesriigid tagama, et riiklikes või liidu 
õigusaktides ette nähtud vorminõuded ei 
kahjusta avaliku ega eraõiguse nõuete 
kohaste elektrooniliste usaldusteenuste 
õiguskindlust.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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

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

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

a) identifitseerimisandmeid saab kasutada 
ainult asjaomane osaline isikusamasuse 
tuvastamiseks, kui teatud tingimused on 
täidetud (tingimuslik elektrooniline 
tuvastamine), või
b) identifitseerimisandmeid saab kasutada 
asjaomane osaline isikusamasuse 
tuvastamiseks (tingimusteta elektrooniline 
tuvastamine);

Or. en

Muudatusettepanek 109
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Andmete minimeerimise põhimõte peaks olema sellesse ettepanekusse integreeritud. Kuigi 
mõned teenused nõuavad ühest identifitseerimist, ei pruugi teisteks vaja olla kõiki andmeid 
edastada. Praktiline näide oleks lihtne vanuse kontrollimine, kus muid isikuandmeid vaja ei 
ole.

Muudatusettepanek 110
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) „tehing“ – sessioon või kontakt isiku 
ja asjaomase osalise vahel;

Or. en

Selgitus

Mõiste“ tehing“ määratlemine on vajalik järgnevate mõistete määratlemiseks. Mõiste 
piiramine sessiooniga välistab näiteks püsivama lepingulise suhte, mis hõlmab mitut kontakti 
osapoolte vahel. Viimast peetakse suhteks ja see on kaetud allpool, konkreetse elektroonilise 
autentimise kontekstis. Sessioon viitab pigem isiku tähelepanuvõime kestvusele konkreetse 
ülesande täitmisel, näiteks mõnda veebilehte külastades.

Muudatusettepanek 112
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b) „sidumatu e-autentimine“ –
elektroonilises vormis andmete 
kasutamine füüsilise või juriidilise isiku 
atribuutide kohta, kus antud atribuudid ja 
lisaks saadaval olev teave ei võimalda 
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tehingut siduda isiku või mõne muu 
tehinguga;

Or. en

Selgitus

For many use cases establishing a direct link to a person is unnecessary and under data 
protection considerations in general and the data minimisation principle in particular 
undesired or even non-compliant, Art. 6 (1)(b) and (c) of Directive 95/46/EC.For instance –
an online service may need to know that a customer is over 18 years old, but not the name, 
address or exact birth date, in order to ascertain that the customer may access a particular 
service or order particular goods. In this case an anonymous proof of the necessary personal 
attributes is sufficient, allowing the customer to remain anonymous.

Muudatusettepanek 113
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c) "kontekstispetsiifiline e-autentimine“ 
– elektroonilises vormis andmete 
kasutamine füüsilise või juriidilise isiku 
atribuutide kohta, kus antud atribuudid 
võimaldavad kontrollida, et sama isik on 
samas kontekstis mõne eelmise tehingu 
puhul elektrooniliselt autenditud; 

Or. en

Selgitus

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name,
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birth date etc. Rather solutions allowing for 
a secure re-recognition should be used. Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.
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Muudatusettepanek 114
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „e-identimise vahend” – materiaalne või 
mittemateriaalne üksus, mis sisaldab 
käesoleva artikli punktis 1 osutatud 
andmeid ja mida kasutatakse 
juurdepääsuks artiklis 5 osutatud 
internetipõhistele teenustele;

2) „e-autentimise vahend” – materiaalne 
või mittemateriaalne üksus, mis sisaldab 
käesoleva artikli punktis 1 osutatud 
andmeid ja mida kasutatakse 
juurdepääsuks artiklis 5 osutatud 
internetipõhistele teenustele;

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu 
tekstis.)

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tehti, kuna on lisatud on e-autentimise mõiste, mis on üldisem 
protsess võrrelduna e-identimisega, mis on konkreetsem andmete identifitseerimise protsess.

Muudatusettepanek 115
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) „e-identimise süsteem” – e-identimiseks
vajalik süsteem, mille raames väljastatakse
e-identimise vahendeid käesoleva artikli 
punktis 1 osutatud isikutele;

3) „e-autentimise süsteem” – e-
autentimiseks vajalik süsteem, mille 
raames väljastatakse e-autentimise
vahendeid käesoleva artikli punktis 1 
osutatud isikutele;

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu 
tekstis.)

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek tehti, kuna lisatud on e-autentimise mõiste, mis on üldisem kui e-
identimine, mis on konkreetsem andmete identifitseerimise protsess.

Muudatusettepanek 116
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et säilitada teaduspraktikas ja -publikatsioonides kasutatud terminoloogia elektrooniline 
autentimise ja identifitseerimise eristamiseks (vt artikli 3 lõiked 1a, 1b ja 3 1c, on esitatud 
atribuutide õigsuse kontrollimise kohta autentimise kõrval vaja alternatiivset mõistet. Mõiste 
„elektrooniline valideerimine“ on valitud vastavalt artikli 6 lõike 1 punkti d sõnastusele.

Muudatusettepanek 117
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) „identifitseerimisandmed“ – mis 
tahes atribuutide kogum, mille teadmine 
määrab kindlaks konkreetse füüsilise 
isiku, nt kombinatsioon nimest ja elukoha 
aadressist, või nimest ja sünniajast, või 
mis tahes teave, mis juhatab eelnimetatud 
teabeni, nt passi number või kordumatu 
isikunumber;

Or. en
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Selgitus

See mõiste kirjeldab identifitseerimisandmeid funktsionaalsel viisil. Põhjalik nimekiri 
atribuutidest on tahtlikult ära jäetud, kuna liikmesriigid võivad pidada erinevaid atribuute 
selge ja ühese tuvastamise jaoks kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 118
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) „väljaandja“ – üksus, kes kinnitab 
isiku ühe või mitme atribuudi kehtivust, 
esitades omanikule elektroonilise 
identifitseerimise vahendi;

Or. en

Selgitus

Vajalik määratlus, kus käsitletakse otseselt väljaandjaid ja andmekaitse nõudeid, vt artikkel 
4a.

Muudatusettepanek 119
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c) „valideerimisteenus“ – üksus, kes 
vastutab autentimisvõimaluse eest, mille 
tagab teavitav liikmesriik vastavalt artikli 
6 lõike 1 punktile d;

Or. en

Selgitus

Vajalik määratlus, kus käsitletakse valideerimisteenust ja andmekaitse nõudeid, vt artikkel 4a.

Muudatusettepanek 120
Amelia Andersdotter



PE510.784v01-00 40/152 AM\936276ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d) „omanik“ – füüsiline või juriidiline 
isik, kellele on välja antud e-autentimise 
vahend;

Or. en

Selgitus

Puuduvolev definitsioon.

Muudatusettepanek 121
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e) „asjaomane osaline“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kelle jaoks e-autentimise 
vahendi omanik kontrollib atribuute;

Or. en

Selgitus

Eelnõus juba viidatakse asjaomastele osalistele artikli 1 punktis d ilma neid tegelikult 
määratlemata.

Muudatusettepanek 122
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see antakse e-allkirja moodustamiseks 
vajalike andmete abil, mida saab kõrge 
salastatuse taseme juures kasutada 
üksnes allakirjutaja, ning

(c) allkirja andja ei või mingil moel 
allkirjastamise tehingust valesti aru saada
ega teha oma allkirja kolmandale isikule 
kogemata teatavaks; ning

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) see antakse e-allkirja moodustamiseks 
vajalike andmete abil, mida saab kõrge 
salastatuse taseme juures kasutada üksnes 
allakirjutaja, ning

(c) see antakse e-allkirja moodustamiseks 
vajalike andmete abil, mida allakirjutaja
saab kõrge salastatuse taseme juures 
kasutada, ning

Or. fr

Selgitus

Fraasi „üksnes allakirjutaja” väljajätmine on vajalik, et muuta säte paindlikumaks, 
võimaldades allakirjutajal delegeerida oma allkiri volitatud esindajale.

Muudatusettepanek 124
Amelia Andersdotter

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;

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 125
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Üksnes redaktsiooniline muudatus.

Muudatusettepanek 126
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 127
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

teenus, mis seisneb e-allkirjade, e-templite, 
e-ajatemplite, e-dokumentide, e-
andmevahetusteenuste või e-tõendite, 
sealhulgas e-allkirja ja e-templi jaoks 
vajalike sertifikaatide loomises, 
kontrollimises, valideerimises, käitlemises
ja säilitamises;

Or. en

Selgitus

Veebisaitide autentimine peaks jääma käesoleva määruse reguleerimisalast välja. Lisaks ei 
peaks nimekiri olema kumulatiivne.

Muudatusettepanek 128
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 129
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14) „usaldusteenuse osutaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes osutab üht või mitut 

14) „usaldusteenuse osutaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes osutab üht või mitut
käesolevas määruses määratletud
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usaldusteenust; usaldusteenust;

Or. en

Selgitus

Kõrvaldab ebaselguse usaldusteenuste osas, näiteks finantssektoris.

Muudatusettepanek 130
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja” – usaldusteenuse osutaja, kes 
vastab käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele;

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 131
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18) „kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahend” – e-allkirja 
moodustamise vahend, mis vastab II lisas 
sätestatud nõuetele;

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en
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Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 132
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21) „täiustatud e-tempel” – elektrooniline 
tempel, mis vastab järgmistele nõuetele:

välja jäetud

(a) see on seotud ainuüksi templi 
andjaga;
(b) selle abil on võimalik templi andjat 
tuvastada;
(c) see antakse e-templi moodustamiseks 
vajalike andmete abil, mida saab kõrge 
salastatuse taseme juures e-templi 
andmiseks kasutada üksnes templi andja; 
ning
(d) see on seotud nende andmetega, 
millele see viitab, nii et kõik hilisemad 
andmete muudatused on tuvastatavad;

Or. en

Selgitus

Tundub, et e-templi on Euroopa Komisjon lisanud käesolevasse määrusse selleks, et luua 
juriidiliste isikute jaoks õiguslikult autentimise liik, mida olemas ei ole. Küsimuseks on, kas 
on juba olemas tehniline lahendus, mis võib omaette areneda, ning kas sellele esitatavate 
tehniliste nõuete õiguslik täpsustamine on praegu vajalik.

Muudatusettepanek 133
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22) „kvalifitseeritud e-tempel” –
täiustatud e-tempel, mis moodustatakse 
kvalifitseeritud e-templi moodustamise 

välja jäetud
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vahendi abil ja mis põhineb e-templi 
kvalifitseeritud sertifikaadil;

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 134
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 135
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26) „kvalifitseeritud e-ajatempel” – e-
ajatempel, mis vastab artiklis 33 
sätestatud nõuetele;

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
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teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 136
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29) „kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenus” – elektrooniline 
andmevahetusteenus, mis vastab artiklis 
36 sätestatud nõuetele;

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 137
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Veebisaitide kvalifitseeritud autentimise lisaväärtus ei ole selge.

Muudatusettepanek 138
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 139
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Puudutab ainult rumeeniakeelset 
versiooni.)

Or. ro
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Muudatusettepanek 140
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Andmetöötlus ja -kaitse

1. Usaldusteenuse osutajad, väljastajad, 
valideerimisteenistused, asjaomased 
osalised ja järelevalveasutused tagavad 
isikuandmete õiglase ja seadusliku 
töötlemise kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ.
2. Usaldusteenuse osutajad, väljastajad ja 
valideerimisteenistused töötlevad 
isikuandmeid direktiivi 95/46/EÜ 
kohaselt. Kõnealusel töötlemisel 
piirdutakse rangelt minimaalse 
andmehulgaga, mis on vajalik eID või 
sertifikaadi väljaandmiseks ja 
haldamiseks, e-autentimise 
valideerimiseks või usaldusteenuse 
osutamiseks.
3. Usaldusteenuse osutajad, väljastajad ja 
valideerimisteenistused tagavad selle isiku 
andmete konfidentsiaalsuse ja tervikluse, 
kellele eID on väljastatud või kellele 
teenust osutatakse.
4. Ilma et see piiraks riikliku õiguse 
kohast varjunimede õiguslikku toimet, ei 
takista liikmesriigid väljastajaid 
märkimast e- autentimise vahendile 
omaniku nime asemel või sellele lisaks 
varjunime ega usaldusteenuse osutajaid 
märkimast e-allkirja sertifikaadile 
allakirjutaja nime asemel varjunime.
5. Valideerimisteenistused ei tohi koguda 
ega säilitada rohkem andmeid, kui on 
vajalik valideerimisprotsessiks. 
Valideerimisteenistused ei tohi 
profileerida allakirjutajaid, asjaomaseid 
osalisi ega muid kliente. Pettuste ja 
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sissetungide avastamiseks võib säilitada 
logisid, aga mitte kauem kui 90 päeva.

Or. en

Selgitus

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Muudatusettepanek 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastastikune tunnustamine ja 
aktsepteerimine

Vastastikune tunnustamine

Or. en

Muudatusettepanek 142
Amelia Andersdotter

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 

1. Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele nõutakse 
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks
e-autentimist e-autentimise vahendi abil,
tunnustatakse vastavalt riigisisestele 
õigusaktidele või haldustavadele sama 
valdkonna internetipõhisele teenusele 
juurdepääsuks teises liikmesriigis 
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poolt vastavalt artiklis 7 esitatud 
menetlusele avaldatud nimekirjas olevasse 
süsteemi.

väljastatud samaväärse või kõrgema 
garantiitasemega teavitatud e-autentimise 
vahendeid. Lisaks peab nimetatud 
teenusele juurdepääsuks tunnustama ja 
aktsepteerima igat teises liikmesriigis 
väljastatud e-autentimise vahendit, mis 
kuulub komisjoni poolt vastavalt artiklis 7 
esitatud menetlusele avaldatud nimekirjas 
olevasse süsteemi.

2. Liikmesriik võib piirata teavitatud e-
autentimise vahendite tunnustamise ja 
aktsepteerimise konkreetse valdkonna või 
konkreetsete valdkondadega.
3. Julgeoleku ohustatuse korral, kaasa 
arvatud sertifikaatide väljastamisel 
petturitele või mehhanismi tehnilise 
haavatavuse korral võib liikmesriik e-
autentimise vahendite tunnustamise ja 
aktsepteerimise tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Muudatusettepanek 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5
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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 liidu või riigisisestele 
õigusaktidele või haldustavadele nõutakse
ühes liikmesriigis või liidu institutsioonis
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
e-identimist e-identimise vahendi abil ja e-
autentimist, tunnustab see liikmesriik või 
liidu institutsioon nimetatud
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
igat teises liikmesriigis või liidu 
institutsiooni poolt väljastatud e-identimise 
vahendit, mis kuulub komisjoni poolt 
vastavalt artiklile 7 avaldatud nimekirjas 
olevasse süsteemi, hiljemalt kuus kuud 
pärast nimekirja – sealhulgas kõnealuse 
süsteemi – avaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Sajjad Karim

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 ühes 
liikmesriigis internetipõhisele avalikule
teenusele juurdepääsuks e-identimist e-
identimise vahendi abil ja e-autentimist, 
peab see liikmesriik nimetatud
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
tunnustama igat teises liikmesriigis sellise 
süsteemi kaudu väljastatud e-identimise 
vahendit, mis on lisatud komisjoni poolt 
vastavalt artiklis 7 esitatud menetlusele 
avaldatud nimekirja, tingimusel et 
kõnealused e-identimise vahendid 
vastavad identiteedigarantii tasemele, mis 
on võrdväärne esimeses liikmesriigis 
nimetatud internetipõhisele teenusele 
juurdepääsemiseks nõutava 
identiteedigarantii tasemega või sellest 
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kõrgem.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Jürgen Creutzmann

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
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 
tunnustama teises liikmesriigis väljastatud
samaväärse või kõrgema turvagarantii 
tasemega e-identimise vahendeid, mis on 
teavitatud vastavalt artiklis 7 esitatud 
menetlusele, kuus kuud pärast teavitatud 
süsteemide nimekirja avaldamist 
komisjoni poolt.

Or. en

Selgitus

Teksti on muudetud selgemaks ja „aktsepteerima” on välja jäetud, kuna ei ole selge, milline 
on aktsepteerimise ja tunnustamise õiguslik erinevus ning kas see on üldse vajalik. Lisaks 
tuleks liikmesriikidele anda ette ajavahemik, mille jooksul nad peavad võtma vajalikud 
meetmed, et tunnustada muid identimissüsteeme pärast nende teavitamist ja sellele järgnevat 
avaldamist. Turvatase peaks olema samaväärne või kõrgem, et vältida konkurentsi 
võidujooksu turvalisuse arvelt.

Muudatusettepanek 146
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele nõutakse
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele kasutatakse
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks 



PE510.784v01-00 54/152 AM\936276ET.doc

ET

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.

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
tehnoloogilisel neutraalsusel põhinevale 
koordineerimismenetlusele avaldatud 
nimekirjas olevasse süsteemi ja mille 
turvatase on samaväärne teenusele 
juurdepääsuks nõutava turvatasemega või 
sellest kõrgem.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse ainult 
konkreetsete piiriüleste avalike teenuste 
suhtes. Nende piiriüleste teenuste 
kindlaksmääramiseks koostab komisjon 
rakendusakti abil nimekirja. Kõnealune 
rakendusakt võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse ainult 
konkreetsete piiriüleste avalike teenuste 
suhtes. Nende piiriüleste teenuste 
kindlaksmääramiseks koostab komisjon 
rakendusakti abil nimekirja. Kõnealuse 
rakendusakti puhul järgitakse artikli 8 
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kohaseid otsuseid ning see võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Internetipõhiste teenuste puhul, mis ei 
kuulu teises lõigus osutatud nimekirja, 
võivad liikmesriigid säilitada omaenda 
identimissüsteemid ja kasutada neid 
riikliku õiguse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vabatahtlikult 
pakkuda e-identimise süsteeme teise 
liikmesriigi kodanikele riikliku õiguse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-identimise süsteemidest teavitamise 
tingimused

E-autentimise või e-identimise 
süsteemidest teavitamise tingimused
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Or. en

Muudatusettepanek 152
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-identimise süsteemidest saab vastavalt 
artiklile 7 teavitada juhul, kui täidetud on 
kõik järgmised tingimused:

1. E-autentimise või e-identimise 
süsteemidest saab vastavalt artiklile 7 
teavitada juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 153
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-identimise süsteemidest saab vastavalt 
artiklile 7 teavitada juhul, kui täidetud on 
kõik järgmised tingimused:

1. E-identimise süsteemist saab vastavalt 
artiklile 7 teavitada juhul, kui täidetud on 
kõik järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 154
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) teavitav liikmesriik on e-identimise
vahendit tunnustanud ning see on 
väljastatud tema poolt või nimel;

Or. en

Selgitus

Erasektori süsteemist peaks põhimõtteliselt saama teavitada, kui liikmesriik on seda 
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tunnustanud.

Muudatusettepanek 155
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) e-identimise vahend on väljastatud:

Or. en

Muudatusettepanek 156
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 157
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) e-identimise vahend on väljastatud:

i) teavitava liikmesriigi poolt,
ii) teavitava liikmesriigi volituse alusel, 
või
iii) teavitavast liikmesriigist sõltumatult ja 
kõnealune liikmesriik tunnustab seda;
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Or. en

Muudatusettepanek 158
Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) e-identimise vahend on teavitavas 
liikmesriigis seaduse kohaselt ametlik 
dokument ja riiklik identifikaator;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) sellesse süsteemi kuuluvat e-identimise 
vahendit saab kasutada vähemalt ühele e-
identimist eeldavale avaliku sektori 
asutuse pakutavale teenusele
juurdepääsuks teavitavas liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 161
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) e-identimise süsteem vastab artikli 8 
kohase koostalitlusmudeli nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) teavitav liikmesriik tagab, et sellesse 
skeemi kuuluva e-identimise vahendi 
väljaandmise ajal saab
isikutuvastamisandmeid piisavalt kõrgel 
kõnealusel identiteedigarantii tasemel
omistada artikli 3 punktis 1 osutatud 
füüsilisele või juriidilisele isikule;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) teavitav liikmesriik tagab sellise 
mehhanismi olemasolu, millega tagada, et
autentimisandmete alusel saab üheselt 
mõistetavalt kontrollida artikli 3 punktis 1 
osutatud füüsilise või juriidilise isiku 
soovitud volitusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 164
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas ettepanekus tuleks pidada kinni andmete minimeerimise põhimõttest. Kui mõned 
teenused nõuavad üheselt mõistetavat identimist, siis teiste puhul ei pruugi olla vajalik kõigi 
andmete edastamine. Praktiline näide oleks lihtne vanuse kontrollimine, mille jaoks muid 
isikuandmeid vaja ei ole.

Muudatusettepanek 165
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) sellesse süsteemi kuuluvat e-
identimise vahendit väljaandev osaline 
tagab, et punktis c osutatud 
isikutuvastamisandmed omistatakse e-
identimise vahendi väljaandmise ajal e-
identimise vahendile piisavalt kõrgel 
kõnealusel identiteedigarantii tasemel;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d
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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 tasuta 
autentimise võimaluse olemasolu; teavitav 
liikmesriik tagab avatud standardeid 
kasutavate internetipõhiste läbivate 
autentimisteenuste olemasolu asjaomaste 
osaliste poolt kasutamiseks, et valideerida 
elektrooniliselt saadud isiku autentimis-
või identimisandmed; liikmesriigid teevad 
jõupingutusi, et teha võimalikuks 
sidumatu e-autentimine; selleks peavad 
liikmesriigid pakkuma kas internetipõhise 
autentimise võimalust või pakkuma
asjaomastele osalistele muul viisil kõik 
vajalikud kirjeldused ja tugirakendused, 
et elektroonilist autentimist või 
elektroonilist identimist 
proportsionaalsete jõupingutustega 
kontrollida;

kui liikmesriik saab teada, et teavitatud 
identimissüsteemi või autentimisvõimalust 
rikutakse või see on osaliselt ohustatud, siis 
olenemata sellest, kas seda süsteemi või 
võimalust käitatakse tema enda või teise 
liikmesriigi vastutusel, teavitab ta 
turvatõrkest artikli 7 kohaselt viivitamata 
komisjoni ja kõiki teisi liikmesriike; 
liikmesriigid peatavad või tühistavad
teavitatud identimissüsteemi, 
autentimisvõimaluse või asjaomaste
ohustatud osade usaldamise; teisi
mõjutatud osalisi teavitatakse vastavalt
artikli 15 lõikes 2 sätestatud kohustustele;

Or. en

Selgitus

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
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protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Muudatusettepanek 167
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) teavitav liikmesriik tagab igal ajal 
tasuta internetipõhise autentimise 
võimaluse olemasolu, nii et iga väljaspool 
selle liikmesriigi territooriumi asuv
asjaomane osapool saab valideerida 
elektrooniliselt saadud 
isikutuvastusandmed; internetipõhisel 
juurdepääsul avaliku sektori asutuse 
osutatavale teenusele on selline 
autentimine tasuta; liikmesriigid ei tohi 
asjaomastele osalistele kehtestada tarbetult
mingeid tehnilisi eritingimusi 
autentimiseks väljaspool oma territooriumi;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d
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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 ning 
avalikele teenustele juurdepääsu korral
tasuta internetipõhise autentimise 
võimaluse olemasolu, nii et iga väljaspool 
selle liikmesriigi territooriumi asuv
asjaomane osapool saab valideerida 
elektrooniliselt saadud 
isikutuvastusandmed; liikmesriigid ei tohi 
asjaomastele osalistele kehtestada mingeid
ebaproportsionaalseid tehnilisi 
eritingimusi autentimiseks väljaspool oma 
territooriumi; kui teavitatud 
identimissüsteemi või autentimisvõimalust 
rikutakse või see on osaliselt ohustatud, 
peavad liikmesriigid teavitatud 
identimissüsteemi, autentimisvõimaluse 
või asjaomased ohustatud osad viivitamata 
peatama või tühistama ning teavitama teisi 
liikmesriike ja komisjoni vastavalt artiklile 
7;

Or. en

Selgitus

Kui avalikud teenused peaksid olema tasuta, ei takista miski osapooli leppima kokku tasus 
puht eraviisiliste tehingute puhul. Kuigi käesoleva määruse juhtpõhimõte peaks olema 
koostalitlusvõime, tuleks liikmesriikidel siiski lubada kehtestada teatavaid tehnilisi tingimusi, 
kui need on nende süsteemide põhielementideks ning eriti kui need puudutavad peamisi 
turvaaspekte.

Muudatusettepanek 169
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teavitav liikmesriik tagab 
internetipõhise autentimise olemasolu, nii 
et iga väljaspool selle liikmesriigi 
territooriumi asuv asjaomane osapool 
saab valideerida elektrooniliselt saadud 
isikutuvastusandmed; internetipõhisel 
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juurdepääsul avaliku sektori asutuse 
osutatavale teenusele on selline 
autentimine tasuta; liikmesriigid ei 
kehtesta sellist autentimist kavatsevatele 
asjaomastele osalistele tarbetult mingeid 
tehnilisi eritingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) valideerimisteenistused peavad 
pakkuma omaniku äranägemisel 
allkirjastatud või templiga varustatud 
kinnituse omaniku valitud tunnuste 
kohta;
anonüümse autentimise korral ei tohi 
pakutav kinnitus olla seotav omanikuga 
ega mis tahes muu kinnituse või 
pakutavate isikutunnustega;
kontekstispetsiifilise e-autentimise korral 
on seotavus lubatav üksnes konkreetse 
konteksti piires;

Or. en

Selgitus

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
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privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Muudatusettepanek 171
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) punktis d osutatud 
valideerimisteenistus järgib andmete 
minimeerimise põhimõtet ning võib 
koguda või säilitada andmeid üksnes 
valideerimise läbiviimiseks; 
valideerimisteenistus ei tohi profileerida 
allakirjutajaid, asjaomaseid osalisi ega 
muid kliente;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide vastutust tuleks käsitleda eraldi. Vt järgnevaid muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 173
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) punktis c osutatud 
isikutuvastamisandmete üheselt

i) selle eest, et e-autentimise vahendile 
esitatavate andmete alusel saab üheselt
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mõistetava omistamise ja mõistetavalt kontrollida konkreetse 
füüsilise või juriidilise isiku tunnuseid ja

Or. en

Muudatusettepanek 174
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) punktis c osutatud 
isikutuvastamisandmete üheselt mõistetava
omistamise ja

i) punktis c osutatud 
isikutuvastamisandmete omistamise ja

Or. en

Selgitus

Omistamine ei pea olema kõigil juhtudel üheselt mõistetav. Vt eelnevaid 
muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 175
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Teavitavad liikmesriigid võivad 
kolmandas riigis asutatud 
sertifitseerimisteenuste osutaja e-
identimise süsteemist teavitada üksnes 
juhul, kui nimetatud teenuseosutaja 
täidab kõiki käesolevas direktiivis 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kes teatavad e-identimise 
süsteemist, peavad komisjonile edastama 
järgmise teabe ja põhjendamatu viivituseta 
selle iga hilisema muudatuse:

1. Liikmesriigid, kes teatavad e-
autentimise või e-identimise süsteemist, 
peavad komisjonile edastama järgmise 
teabe ja põhjendamatu viivituseta selle iga 
hilisema muudatuse:

Or. en

Muudatusettepanek 177
Sajjad Karim

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, sealhulgas selle 
identiteedigarantii tasemed;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Jürgen Creutzmann

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 selle turvagarantii tase;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teavitatud e-identimise süsteemi (a) teavitatud e-autentimise või e-
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kirjeldus; identimise süsteemi kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) e-identimise süsteemi eest vastutavad 
asutused;

(b) teavitatud e-autentimise või e-
identimise süsteemi eest vastutavad 
asutused;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) e-identimise süsteemi eest vastutavad 
asutused;

(b) teavitatud e-identimise süsteemi eest
vastutav(ad) asutus(ed);

Or. en

Muudatusettepanek 182
Sajjad Karim

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 üksus(t)e kohta, kes
haldab/haldavad isikutuvastamisandmete
kontrollimist;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Amelia Andersdotter
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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 haldab
asjakohaste tunnuste registreerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Andmete minimeerimise põhimõtte integreerimisest tulenev muudatus. Samuti selgitus selle 
kohta, et kõnealuses kontekstis on asjakohane pigem üksus kui tegelik isik.

Muudatusettepanek 185
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kirjeldus selle kohta, kuidas 
täidetakse artiklis 8 osutatud 
koostalitlusraamistiku nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) autentimisvõimaluse kirjeldus; (d) autentimisvõimaluse ning asjaomastele 
osalistele kehtestatud mis tahes tehniliste 
tingimuste kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) autentimisvõimaluse kirjeldus; (d) artikli 6 lõike 1 punktis d osutatud
autentimisvõimaluse kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) teavitatud autentimissüsteemi või 
asjaomaste ohustatud osade peatamise või 
tühistamise kord.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kontrollitavad kinnitused e-
identimise turvaauditi korra kohta 
kooskõlas artikli 16 lõikes 1 sätestatud 
nõuetega.

Or. en

(Vt muudatusettepanekuid artikli 8 lõike 2 ja artikli 16 lõike 1 kohta.)

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on tagada, et kõigi teavitatud süsteemide suhtes teostatakse tõepoolest 
sõltumatu auditeerimine kolmanda isiku poolt. Vt ka muudatusettepanekut artikli 8 lõike 2 ja 
artikli 16 lõike 1 kohta.

Muudatusettepanek 190
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Veebisait oleks ilmselt kasutajasõbralikum.

Muudatusettepanek 191
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjoni teavitatakse pärast lõikes 
2 osutatud ajavahemiku möödumist,

3. Kui komisjoni teavitatakse pärast lõikes 
2 osutatud ajavahemiku möödumist,
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muudab ta nimekirja kolme kuu jooksul. avaldab ta lõikes 2 osutatud nimekirja
muudatused Euroopa Liidu Teatajas ühe
kuu jooksul alates kõnealuse teate saamise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
1. Kui artikli 7 lõike 1 kohaselt teavitatud 
e-identimise süsteemi või artikli 6 lõike 1 
punktis d osutatud autentimisvõimalust 
rikutakse või see on osaliselt ohustatud 
viisil, mis võib mõjutada selle süsteemi 
usaldusväärsust piiriüleste tehingute 
puhul, peab teavitav liikmesriik selle e-
identimise süsteemi piiriülese osa, 
autentimisvõimaluse või asjaomased 
ohustatud osad viivitamata peatama või 
tühistama ning teavitama teisi 
liikmesriike ja komisjoni.
2. Kui lõikes 1 osutatud rikkumine või 
ohustamine on kõrvaldatud, seab teavitav 
liikmesriik autentimise uuesti sisse ning 
teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni 
tarbetu viivituseta.
3. Kui lõikes 1 osutatud rikkumist või 
ohustamist ei kõrvaldata 3 kuu jooksul 
alates peatamisest või tühistamisest, 
teatab teavitav liikmesriik e-identimise 
süsteemi lõpetamisest teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile. Komisjon 
avaldab tarbetu viivituseta Euroopa Liidu 
Teatajas artikli 7 lõikes 2 osutatud 
nimekirjas tehtud vastavad muudatused.

Or. en
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Muudatusettepanek 193
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Vastutus

1. Teavitav liikmesriik vastutab tema poolt 
või tema nimel väljastatud e-identimise 
vahendi osas mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb artiklis 6 osutatud kohustuste 
täitmatajätmisest, välja arvatud juhul, kui 
ta suudab tõestada, et ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.
2. Liikmesriigi poolt vastavalt artiklis 7 
osutatud menetlusele tunnustatud ja 
teavitatud e-identimise vahendi väljastaja 
on vastutav, kui ta ei suuda tagada
– i) isikutuvastamisandmete üheselt 
mõistetavat omistamist ja
– ii) autentimisvõimalust,
välja arvatud juhul, kui ta suudab 
tõestada, et ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 194
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
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1. Teavitav liikmesriik vastutab mis tahes 
füüsilisele või muule kui füüsilisele 
isikule põhjustatud mis tahes otsese kahju 
eest, mis tuleneb artikli 6 lõike 1 
punktides c ja d osutatud kohustuste 
temapoolsest täitmatajätmisest, välja 
arvatud juhul, kui ta suudab tõestada, et 
ei ole tegutsenud ettevaatamatult.
2. E-identimise vahendit väljaandev 
osaline vastutab mis tahes füüsilisele või
muule kui füüsilisele isikule põhjustatud 
mis tahes otsese kahju eest, mis tuleneb 
suutmatusest tagada vastavalt riiklikes 
süsteemides ettenähtud identiteedigarantii 
tasemete kohaldamisele:
i) artikli 6 lõike 1 punktis c a osutatud 
isikutuvastamisandmete omistamist ja
ii) artikli 6 lõike 1 punktis d osutatud 
autentimise korrektset toimimist,
välja arvatud juhul, kui ta suudab 
tõestada, et ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.
3. Lõiked 1 ja 2 ei piira siseriiklike 
õigusaktide kohast osaliste vastutust
tehingute eest, milles kasutatakse 
teavitatud süsteemi kuuluvaid e-
identimise vahendeid.

Or. en

Selgitus

On oluline selgitada, mille eest eID-d väljaandev liikmesriik/osaline vastutab. See 
muudatusettepanek tähendaks, et vastutab e-identimise vahendit väljaandev teavitav 
liikmesriik/osaline, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõestada, et ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult. See on kooskõlas artikli 9 lähenemisviisiga ning sellega tagatakse 
järjepidevus seoses kõigi liikmesriikide vastutusega.

Muudatusettepanek 195
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koordineerimine Koostalitlusvõime ja koordineerimine

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel peaks lõppkokkuvõttes käsitlema süsteemide koostalitlusvõimet, 
liikmesriikide vaheline koordineerimine on vaid vahend selle saavutamiseks.

Muudatusettepanek 196
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koordineerimine Koordineerimine ja koostalitlusvõime

Or. en

Selgitus

Koostalitlusmudel on määruse edukal rakendamisel otsustav. Selgitamaks välja, mida see 
peab hõlmama ja kuidas see peaks toimima, on vaja edasisi liikmesriikidevahelisi arutelusid.

Muudatusettepanek 197
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõiked 1, 1 a (uus), 1 b (uus), 1 c (uus), 1 d (uus) ja 1 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Riiklikud e-identimise taristud peavad 
võimaldama koostalitlust teiste 
liikmesriikide e-identimise taristutega. 
Riiklike e-identimise taristute vaheline 
koostalitlus tagatakse koostalitlusmudeli 
abil.
1 a. Koostalitlusmudel hõlmab vajalikke 
tehnilisi miinimumnõudeid, ühiseid 
operatiivseid turvastandardeid ning 
identiteedigarantii tasemeid ja 
standardeid, mida liikmesriigid arvestavad 
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oma riiklike süsteemide, sertifitseerimise 
ja reguleerimise puhul.
1 b. Koostalitlusmudeliga:
i) tagatakse tehnoloogianeutraalsus,
ii) võimaldatakse lõimitud eraelukaitse 
põhimõtet,
iii) tagatakse isikuandmete töötlemine 
kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.
1 c. Selleks et tagada lõigete 1, 1 a ja 1 b 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
võtab komisjon [lisada kuupäev] vastu 
rakendusaktid koostalitlusmudeli 
standardite ja protokollide ning 
identiteedigarantii tasemete kohta.
1 d. Liikmesriigid teevad koostööd, et 
tagada teavitatud e-identimise süsteemi 
kuuluvate e-identimise vahendite 
koostalitlus ja suurendada nende 
turvalisust.

1 e. Liikmesriikidevaheline koostöö 
hõlmab järgmist:
i) eID-süsteemidega seotud teabe, 
kogemuste ja heade tavade vahetus,
ii) eID-süsteemide vastastikune 
hindamine,
iii) eID-valdkonna asjakohase arengu 
analüüsimine.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid teevad koostööd, et tagada 
teavitatud süsteemi kuuluvate e-identimise 
vahendite koostalitlus ja suurendada nende 
turvalisust. Koostalitluse standardid ning 
krüptoalgoritmid, protokollid ja peamised 
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juhtimisstandardid on avalikud. Kõik 
auditiaruanded avaldatakse koos kõigi 
rikkumisteadetega pärast artikli 15 lõikes 
2 sätestatud vastutustundliku 
avalikustamisperioodi möödumist.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus, vastutus ja vastutustundlik avalikustamine tagavad kiired parandusmeetmed 
turvaprobleemide puhul ning usalduse süsteemi vastu.

Muudatusettepanek 199
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 200
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktide abil 2. Komisjon kehtestab rakendusaktide abil 
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vajaliku korra lõikes 1 osutatud 
liikmesriikidevahelise koostöö 
hõlbustamiseks eesmärgiga edendada 
usalduse ja turvalisuse kõrget taset, mis 
vastab riski astmele. Nimetatud 
rakendusaktid hõlmavad eelkõige 
teabevahetust, e-identimise süsteemide 
alaseid kogemusi ja häid tavasid, 
teavitatud e-identimise süsteemide 
vastastikust hindamist ja e-identimise 
valdkonnas toimuva arengu analüüsimist 
liikmesriikide pädevate asutuste poolt. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

vajaliku korra lõigetes 1 d ja 1 e osutatud 
liikmesriikidevahelise koostöö 
hõlbustamiseks eesmärgiga edendada 
usalduse ja turvalisuse kõrget taset, mis 
vastab riski astmele.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktide abil 
vajaliku korra lõikes 1 osutatud 
liikmesriikidevahelise koostöö 
hõlbustamiseks eesmärgiga edendada 
usalduse ja turvalisuse kõrget taset, mis 
vastab riski astmele. Nimetatud 
rakendusaktid hõlmavad eelkõige 
teabevahetust, e-identimise süsteemide 
alaseid kogemusi ja häid tavasid, teavitatud 
e-identimise süsteemide vastastikust 
hindamist ja e-identimise valdkonnas 
toimuva arengu analüüsimist liikmesriikide 
pädevate asutuste poolt. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

2. Komisjon kehtestab rakendusaktide abil 
vajaliku korra lõikes 1 osutatud 
liikmesriikidevahelise koostöö ning 
avalikustamise ja vastastikuse hindamise 
mehhanismide hõlbustamiseks eesmärgiga 
edendada usalduse ja turvalisuse kõrget 
taset, mis vastab riski astmele. Nimetatud 
rakendusaktid hõlmavad eelkõige 
teabevahetust, e-identimise süsteemide 
alaseid kogemusi ja häid tavasid, teavitatud 
e-identimise süsteemide sõltumatut 
auditeerimist kolmanda isiku poolt ja e-
identimise valdkonnas toimuva arengu 
analüüsimist liikmesriikide pädevate 
asutuste poolt. Rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

(Vt ka artikli 7 lõike 1 punkti f (uus)).
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Selgitus

„Vastastikuse hindamise” menetlusi tuleks selgemalt määratleda. Sõltumatu auditeerimine 
kolmanda isiku poolt, nagu seda nõutakse kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate puhul, on 
usaldusväärsem viis teavitatud süsteemide auditi läbipaistvuse ja usaldatavuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 202
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nimetatud täitmise tagamise mehhanism ei ole enam vajalik, kuna tehnilised nõuded on nüüd 
määruses paremini sätestatud.

Muudatusettepanek 203
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Käesoleva artikli lõigetes 1 b ja 2 
osutatud rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
standardid ja tehnilised nõuded e-
identimise vahendite piiriülesele 
koostalitlusele ja turvalisusele. Need 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 39 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks tegelema pigem standardite ja tehniliste nõuetega kui liikmesriikidevahelise 
koordineerimisprotsessiga.

Muudatusettepanek 205
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui usaldusteenuse osutaja otsustab kvalifitseeritud usaldusteenuseid mitte pakkuda, siis ei 
peaks ta täiendavat vastutust kandma. Hageja võib aga kahjude puhul alati tugineda 
tsiviilõigusele.

Muudatusettepanek 206
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab 
füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
kohustuste täitmatajätmisest, või kui ta
väljastab tegevusliku või tehnilise vea 
tõttu sertifikaadi vm autentimistõendi 
mittekorrektselt, väljastades selle kas 
valele isikule või valede andmetega.

Or. en

Selgitus

Praeguse sertifitseerimissüsteemi katastroofilised puudujäägid tulenevad peamiselt sellest, et 
sertifitseerimisasutused loobuvad oma sertifitseerimistegevust puudutavates avaldustes 
igasugusest vastutusest ning siis püüavad konkurentsi võidujooksus pakkuda oma teenust 
võimalikult odavamate vahenditega. Sertifitseerimisasutuste vastutuse taastamine on ainuke 
viis seda parandada.

Muudatusettepanek 207
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 209
Amelia Andersdotter

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 22 kohta.

Muudatusettepanek 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 211
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Juhul kui ta on vastavalt artikli 11 
lõike 1 punktis b sätestatule taganud 
kolmandas riigis asuva kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja vastavuse 
käesoleva määruse nõuetele, välja arvatud 
juhul, kui liidus asutatud usaldusteenuse 
osutaja suudab tõestada, et ta ei ole 
tegutsenud ettevaatamatult, kohaldatakse 
mutatis mutandis artiklit 2.

Or. en

Selgitus

Muudatus on tingitud artiklisse 11 lisatud täiendustest (kolmandas riigis asuvate 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate aktsepteerimise tingimused).

Muudatusettepanek 212
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

2. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
vastutab füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb käesolevas määruses, eelkõige 
artiklis 19 sätestatud nõuete 
täitmatajätmisest.

Or. ro

Muudatusettepanek 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Usaldusteenuse osutajad võivad seada 
piiranguid oma pakutavate teenuste 
kasutamisele järgmistel tingimustel:
(a) nad teavitavad eelnevalt oma kliente 
mainitud piirangutest, ning 
(b) need piirangud on kolmandatele 
isikutele arusaadavad.
Juhul kui usaldusteenuse osutajad on 
seadnud piirangud oma pakutavate 
teenuste kasutamisele vastavalt esimese 
lõigu tingimustele, ei vastuta nad 
mainitud piiranguid ületavate kahjude 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Jean-Pierre Audy

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

2 a. Kui teenuse osutaja ja teenuse saaja 
ei ole ühiselt kokku leppinud teisiti, 
kohaldatakse usaldusteenuse osutajate 
suhtes – eelkõige seoses vaidlustega –
teenust saava isiku asukohaliikmesriigi 
õigust. 

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Usaldusteenuse osutajate või 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
ja teavitatud identimissüsteemi eest 
vastutavate asutuste vahelistes lepingutes 
tuleks kehtestada vastutuse piirmäärad.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandatest riikidest pärit 
usaldusteenuste osutajad

Kolmandatest riikidest pärit 
kvalifitseeritud usaldusteenuste osutajad

Or. en

Muudatusettepanek 217
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
täidab käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid ja ta on akrediteeritud mõnes 
liikmesriigis kehtestatud vabatahtlikkusel 
põhineva akrediteerimissüsteemi raames; 
või
(b) liidu territooriumil asuv 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja, 
kes täidab käesolevas määruses sätestatud 
nõudeid, tagab vastavuse käesoleva 
määruse nõuetele; või
(c) kolmandast riigist pärit kvalifitseeritud 
usaldusteenuseid ja kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse liidu ja 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelise kokkuleppe 
alusel kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 218.

Or. en

Selgitus

Vastavalt e-allkirja direktiivile võib kolmandas riigis asuv usaldusteenuse osutaja olla kas 
vabatahtlikult akrediteeritud või tugineda püsiasukohaga teenuseosutaja antud garantiile. 
Jääb ebaselgeks, miks peaks kolmanda riigi teenuste tunnustamine olema nüüdsest võimalik 
ainult pärast keerukat rahvusvahelist kokkuleppeprotsessi. Muudatusettepaneku sõnastus 
tugineb vastavale artiklile algses direktiivis.
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Muudatusettepanek 218
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Vastastikkuse põhimõtte rakendamine. 

Muudatusettepanek 219
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandas riigis asuvate
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajate 
pakutavaid kvalifitseeritud

1. Kolmandas riigis asuvate usaldusteenuse 
osutajate pakutavaid usaldusteenuseid
tunnustatakse õiguslikult samaväärsetena 
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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.

ELis asuvate kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate pakutavate 
kvalifitseeritud usaldusteenustega juhul, 
kui kolmandast riigist pärit
usaldusteenused vastavad käesoleva 
määruse asjakohasetele nõuetele, mille on 
kindlaks määranud liikmesriigis asuv 
järelevalveasutus.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Selgitus

Lingvistiline parandus (ei puuduta eestikeelset varianti) + sõna „kvalifitseeritud”.
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Muudatusettepanek 221
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Muudatusettepanek 222
Amelia Andersdotter

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

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

nõudeid, eelkõige seoses isikuandmete 
kaitse, turvalisuse ja järelevalvega, sh 
artiklis 8 sätestatud avatuse nõuet ning 
artiklis 9 sätestatud vastutuse nõuet.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 9 lõike 1 kohta.

Muudatusettepanek 223
Pilar del Castillo Vera

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 kontrollib komisjon, et
selliste kokkulepetega oleks tagatud, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 11 välja jäetud
Andmetöötlus ja -kaitse
1. Usaldusteenuse osutajad ja 
järelevalveasutused tagavad isikuandmete 
õiglase ja seadusliku töötlemise kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ.
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2. Usaldusteenuse osutajad töötlevad 
isikuandmeid direktiivi 95/46/EÜ 
kohaselt. Kõnealusel töötlemisel 
piirdutakse rangelt minimaalse 
andmehulgaga, mis on vajalik sertifikaadi 
väljaandmiseks ja haldamiseks või 
usaldusteenuse osutamiseks.
3. Usaldusteenuse osutajad tagavad selle 
isiku andmete konfidentsiaalsuse ja 
tervikluse, kellele usaldusteenust 
osutatakse.
4. Ilma et see piiraks riikliku õiguse 
kohast varjunimede õiguslikku toimet, ei 
takista liikmesriigid usaldusteenuse 
osutajaid märkimast e-allkirja 
sertifikaadile allakirjutaja nime asemel 
varjunime.

Or. en

(Vt artikli 4 a (uus) sõnastust esitatud kujul.)

Selgitus

Artikkel viiakse üle artiklisse 4 a (uus) ja täiendatakse selgema sõnastusega.

Muudatusettepanek 225
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Usaldusteenuse osutajad esitavad 
kasutajatele teavet neid puudutavate 
isikuandmete kogumise, edastamise ja 
säilitamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Usaldusteenuse osutajad varustavad 
kasutajad vahenditega oma isikuandmete 
kontrollimiseks ja oma 
andmekaitseõiguste teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Isikuandmete töötlemist 
usaldusteenuse osutaja poolt või tema 
nimel, kui see on otseselt vajalik võrgu- ja 
infoturbe tagamiseks, et täita artiklites 11, 
15, 16 ja 19 sätestatud nõudeid, loetakse 
õigustatud huviks direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 7 punkti f tähenduses.

Or. en

Selgitus

Isikuandmete töötlemine võib osutuda vajalikuks, et võtta vastumeetmeid, kui on toimunud 
rikkumine, ning peaks – juhul kui see on tingimata vajalik – olema andmekaitsedirektiivi 
kohane „õigustatud huvi” ja seega seaduslik.

Muudatusettepanek 228
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Puuetega inimeste takistusteta juurdepääs Erivajadustega inimeste takistusteta 
juurdepääs

Or. en
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Muudatusettepanek 229
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida arutelu teemal, mis on tõeline puue, samuti vältida 
kasutajate, tarbijate ja kodanike mitmetel eri põhjustel esineda võivate erivajaduste 
kirjeldamist negatiivse väljendiga.

Muudatusettepanek 230
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Jääb ebaselgeks, mida on mõeldud väljendiga „võimaluse korral” – kas see tähendab 
teoreetilist võimalikkust, tehnilist võimalikkust või finantsilist võimalikkust? Õigusliku 
ebaselguse oht on märkimisväärne ning see tuleb kõrvaldada.

Muudatusettepanek 231
Sajjad Karim
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõiked 1 ja 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid määravad oma 
territooriumil asuva järelevalveasutuse.

1 a. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
oma vastavate määratud 
järelevalveasutuste nimed ja aadressid.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid määravad oma 
territooriumil või, vastastikusel 
kokkuleppel, teises liikmesriigis asuva
järelevalveasutuse määrava liikmesriigi 
vastutusel. Määratud järelevalveasutus, 
selle aadressid ja vastutavate isikute 
nimed tehakse teatavaks komisjonile. 
Järelevalveasutustele antakse piisavad 
vahendid oma ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutuse esmased volitused tulenevad käesolevast määrusest, kuid on siiski oluline, 
et need asutused toimiksid korralikult. Pealegi võivad „uurimisvolitused” viidata volitustele, 
mis tavaliselt kuuluvad vaid õiguskaitseorganitele, ning lähevad seega vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 233
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid määravad oma 
territooriumil asuva asjakohase asutuse
või, vastastikusel kokkuleppel, Euroopa 
järelevalveasutuse määrava(te)
liikmesriigi(-riikide) vastutusel.
Järelevalveasutustele antakse kõik nende 
ülesannete täitmiseks vajalikud järelevalve-
ja uurimisvolitused.

Or. ro

Muudatusettepanek 234
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete täitmise eest:

2. Järelevalveasutus tagab võimaluste 
piires järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 235
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutus vastutab järgmiste 
ülesannete täitmise eest:

2. Järelevalveasutus täidab järgmisi 
ülesandeid:

Or. en

Selgitus

Sujuvam sõnastus.

Muudatusettepanek 236
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Sujuvam sõnastus, tuues kokku kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata usaldusteenuse osutajad.

Muudatusettepanek 237
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 238
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) määrava liikmesriigi territooriumil
asuvad usaldusteenuse osutajad täidavad
käesolevas määruses sätestatud nõudeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liidetud eelneva punktiga. Liigne.

Muudatusettepanek 240
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajate osutatavad kvalifitseeritud 
usaldusteenused vastavad käesolevas 
määruses sätestatud nõuetele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 241
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 242
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 243
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) juhul kui see on asjakohane 
vastavalt artiklis 10 sätestatule, 
kolmandas riigis asuvad usaldusteenuse 
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osutajad ja nende osutatavad 
usaldusteenused vastavad käesolevas 
määruses sätestatud kohaldatavatele 
nõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 245
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Täpsustus piisava säilitamise tähtaja osas.

Muudatusettepanek 246
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teenuse järjepidevuse tagamise 
huvides võib järelevalveasutus võtta vastu 
sätteid lõpetamiskavade kohta, juhul kui 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad 
lõpetavad oma tegevuse.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga järelevalveasutus esitab komisjonile
ja liikmesriikidele järgmise aasta esimese 
kvartali lõpuks aastaaruande viimase 
kalendriaasta järelevalvetegevuse kohta.
Aruanne peab sisaldama vähemalt 
järgmist:

3. Iga järelevalveasutus esitab komisjonile
kord aastas 31. märtsiks aruande oma 
eelmise kalendriaasta tegevuse kohta koos 
kokkuvõttega usaldusteenuse osutajatelt 
saadud rikkumisteadetest vastavalt artikli 
15 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga järelevalveasutus esitab komisjonile 
ja liikmesriikidele järgmise aasta esimese 
kvartali lõpuks aastaaruande viimase 

3. Iga järelevalveasutus avaldab järgmise 
aasta esimese kvartali lõpuks aastaaruande 
viimase kalendriaasta järelevalvetegevuse 
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kalendriaasta järelevalvetegevuse kohta.
Aruanne peab sisaldama vähemalt 
järgmist:

kohta. Aruanne peab sisaldama vähemalt 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Suurem läbipaistvus suurendab tehniliste vigade parandamise ning autentimiseks ja 
identimiseks kasutatavate ebakindlate tehnoloogiate tuvastamise tõenäosust. 
Järelevalveasutusel, mille ülesandeks on niigi mitmete teadete vastuvõtmine, on hõlbus teha 
need kättesaadavaks ka üldsusele, teadlastele ja huvitatud pooltele.

Muudatusettepanek 249
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teave asutuse järelevalvetegevuse 
kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 250
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kokkuvõte usaldusteenuse osutajatelt 
artikli 15 lõike 2 kohaselt saadud 
rikkumisteadetest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 251
Amelia Andersdotter

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

(b) kokkuvõte usaldusteenuse osutajatelt 
artikli 15 lõike 2 kohaselt saadud
rikkumisteadetest;

(b) kõik usaldusteenuse osutajatelt artikli 
15 lõike 2 kohaselt saadud rikkumisteated;

Or. en

Selgitus

Suurem läbipaistvus suurendab tehniliste vigade parandamise ning autentimiseks ja 
identimiseks kasutatavate ebakindlate tehnoloogiate tuvastamise tõenäosust. 
Järelevalveasutusel, mille ülesandeks on niigi mitmete teadete vastuvõtmine, on hõlbus teha 
need kättesaadavaks ka üldsusele, teadlastele ja huvitatud pooltele.

Muudatusettepanek 252
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 253
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kohta ning nende klientide üldkirjeldus.

Or. en

Selgitus

Jääb ebaselgeks, miks peaks järelevalveasutus kulutama märkimisväärselt vahendeid 
turuteabe kogumiseks.

Muudatusettepanek 254
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon teeb lõikes 3 osutatud 
aastaaruande liikmesriikidele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud lõikega 1.

Muudatusettepanek 256
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 257
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid avaldavad oma vastavate 
määratud järelevalveasutuste nimed ja 
aadressid.

Or. en

Selgitus

Suurem läbipaistvus suurendab tehniliste vigade parandamise ning autentimiseks ja 
identimiseks kasutatavate ebakindlate tehnoloogiate tuvastamise tõenäosust. 
Järelevalveasutusel, mille ülesandeks on niigi mitmete teadete vastuvõtmine, on hõlbus teha 
need kättesaadavaks ka üldsusele, teadlastele ja huvitatud pooltele.

Muudatusettepanek 258
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Järelevalveasutus saab tagada ainult seda, et ta kontrollib teenuste osutaja tegevuse ja 
teenuse osutamise vastavust määruses sätestatud kriteeriumidele ja nõuetele, kuid tal ei ole 
võimalik „tagada”, et teenuste osutaja neid ka täidab, sest see on teenuste osutaja enda 
kohustus. Tuleb tõmmata selge eraldusjoon järelevalveasutuse rolli ja vastutuse ning teenuste 
osutaja vastutuse vahel. Neid ei tohiks samastada ega omavahel segamini ajada.

Muudatusettepanek 259
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

„Asjaolud” jäävad ebaselgeks ja on seega liigsed.

Muudatusettepanek 260
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalveasutused teevad koostööd 
heade tavade vahetamiseks.
Järelevalveasutus, kes saab teiselt 
järelevalveasutuselt taotluse, osutab 
sellele asutusele abi, et nende tegevus 
saaks toimuda järjepidevalt. 
Järelevalveasutused teevad koostööd ka 
juhul, kui esitatakse taotlus vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määrusele (EÜ) nr 765/2008, 
millega sätestatakse akrediteerimise ja 
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turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega1. Lisaks võib vastastikune 
abi hõlmata ka teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, mis on seotud 
vastavushindamise aruannetega vastavalt 
käesoleva määruse artiklitele 15, 16 ja 17.

______________
1 ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalveasutused teevad koostööd
heade tavade vahetamiseks. Selleks et 
tegevus saaks toimuda järjepidevalt,
osutavad nad põhjendatud taotluste alusel
üksteisele abi. Abitaotlused võivad 
hõlmata eelkõige teabenõudeid ja 
järelevalvemeetmeid, näiteks taotlusi
vastavusaudititega seotud kontrollide
läbiviimiseks, nagu on osutatud artiklites 
15, 16 ja 17.

Or. en

Selgitus

Ladusam sõnastus ja abi määratlemine, et järelevalveasutused taotleksid abi ainult 
põhjendatud juhtudel.

Muudatusettepanek 262
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalveasutus, kellele abitaotlus on 
adresseeritud, ei või taotluse täitmisest 

2. Järelevalveasutus, kellele abitaotlus on 
adresseeritud, võib taotluse täitmisest 
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keelduda, välja arvatud juhul, kui: keelduda, kui täidetud on vähemalt üks 
järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 263
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Järelevalveasutus võib taotluse täitmisest 
keelduda, kui:

Or. en

Selgitus

Sujuvam sõnastus.

Muudatusettepanek 264
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asutus ei ole taotlusega tegelemiseks 
pädev või

(a) järelevalveasutusel puudub taotletud 
abi osutamiseks pädevus;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asutus ei ole taotlusega tegelemiseks
pädev või

(a) asutusel ei ole taotlusega tegelemiseks
vajalikku asjatundlikkust või

Or. en
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Selgitus

Artiklis 13 on selgitatud, et järelevalveasutusele on antud pädevus, mida ta vajab oma töö 
tegemiseks. Ilmselt soovis komisjon siiski viidata tema asjatundlikkuse tasemele.

Muudatusettepanek 266
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) taotletud abi ei ole proportsionaalne 
järelevalveasutuse tavapäraste 
järelevalvetegevustega;

Or. en

Muudatusettepanek 267
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotluse täitmine oleks vastuolus
käesoleva määrusega.

(b) taotluse täitmine väljuks 
järelevalveasutusele käesoleva määrusega
pandud ülesannete ja volituste piirest;

Or. en

Selgitus

On ilmne, et järelevalveasutus ei võtaks meetmeid, mis rikuksid käesoleva määruse sätteid. 
Samas on võimalik, et esitatakse taotlusi, mis väljuvad käesoleva määrusega sätestatud 
ülesannete piirest.

Muudatusettepanek 268
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotluse täitmine oleks vastuolus (b) taotletud abi oleks vastuolus käesoleva 



AM\936276ET.doc 109/152 PE510.784v01-00

ET

käesoleva määrusega. määrusega.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 270
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui see on asjakohane, võivad 
järelevalveasutused teostada ühiseid
järelevalvetoiminguid.
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Or. en

Selgitus

Sõna „uurimine” on pigem seotud õiguskaitseorganite tegevusega. Lisaks viitavad juba 
„ühised toimingud” sellele, et kaasatud on mõlemad järelevalveasutused, seega on teine pool 
lausest liigne.

Muudatusettepanek 271
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu selle lõigu mõte jääb veidi ebaselgeks. Kui liikmesriik võimaldab volitusi üle anda teise 
liikmesriigi asutustele, siis ei ole selleks vaja ELi õiguslikku alust. Samas, KUI liikmesriigil 
on õigus seda teha, siis on tal loomulikult ka õigus kehtestada selleks tingimused ja 
menetlused. Pidades silmas lisandväärtuse puudumist ja subsidiaarsuse põhimõtet, tuleks see 
lõik välja jätta.

Muudatusettepanek 272
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See artikkel ei nõua tingimata rakendusakti, kuna järelevalveasutuse ülesanded on selgelt 
välja toodud.

Muudatusettepanek 273
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Akrediteerimist ja turujärelevalvet käsitlev määrus (765/2008) juba võimaldab kontrolle, 
seega tekitaksid viited kontrollile siin segadust ning ähvardaksid sisse viia i) mittevajaliku 
dubleerimise ja ii) palju koormavama ja kulukama nõude kui see, milles on kokku lepitud ja 
mis juba toimib liikmesriikides.

Muudatusettepanek 274
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liidu territooriumil asuvad usaldusteenuse 
osutajad võtavad asjakohased tehnilised ja 
korralduslikud meetmed, et ohjata nende 
osutatavate usaldusteenuste turvalisusega 
seotud riske. Tehnika taset arvesse võttes 
tagatakse nende meetmetega riski astmele 
vastav turvalisuse tase. Meetmeid võetakse
turvaintsidentide vältimiseks ja nende mõju 
minimeerimiseks ning sidusrühmade, nii 
allakirjutajate kui ka asjaomaste osaliste
teavitamiseks kõigist turvarikkumistest, 
mis võiksid neid kahjustada.
Usaldusteenuse osutajad peavad ka võtma 
oma kulul viivitamata asjakohaseid 
meetmeid, et kõrvaldada võimalikud uued 
ja ettenägematud turvaohud ning taastada 
teenuse turvalisuse tavapärane tase.

Or. en

Selgitus

Nõue kõrvaldada turvaohud ja taastada turvalisuse tavapärane tase on üle võetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ (milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris) 
põhjendusest 20. Loobumine viitest „tunnustatud sõltumatule asutusele” pakub suuremat 
selgust küsimuses, milliseid nõudeid sellele sõltumatule esitatakse. Vt ka muudatusettepanekut 
artikli 16 lõike 1 kohta.

Muudatusettepanek 275
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu territooriumil asuvad usaldusteenuse 
osutajad võtavad asjakohased tehnilised ja 
korralduslikud meetmed, et ohjata nende 
osutatavate usaldusteenuste turvalisusega 
seotud riske. Tehnika taset arvesse võttes 
tagatakse nende meetmetega riski astmele 
vastav turvalisuse tase. Eelkõige võetakse 
meetmeid turvaintsidentide vältimiseks ja 

Usaldusteenuse osutajad ohjavad nende 
osutatavate usaldusteenuste turvalisusega 
seotud riske kooskõlas tegevusvaldkonna 
heade tavade ja standarditega. Uusimaid 
tehnoloogia arenguid arvesse võttes 
tagatakse mis tahes selliste meetmetega 
riski astmega proportsionaalne turvalisuse 
tase. Eelkõige võetakse meetmeid 
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nende mõju minimeerimiseks ning 
sidusrühmade teavitamiseks võimalike 
intsidentide kahjulikust mõjust.

turvaintsidentide vältimiseks ja nende mõju 
minimeerimiseks ning sidusrühmade 
teavitamiseks võimalike intsidentide 
kahjulikust mõjust.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Viitamine tehnoloogia arengule tundub olevat kohasem ja kirjeldab paremini käimasolevat 
uute tehnoloogiatega kohanemise protsessi. Viidet tehnika tasemele võib tõlgendada ka kui 
viidet parimale saadaolevale tehnoloogiale, mis välistaks kriteeriumide hulgast maksumuse ja 
asetaks teenuste osutajatele ebaproportsionaalse koormuse, mis ilmselt ei ole sätte eesmärk. 
Lisaks tuleks teavitada üksnes tõsistest intsidentidest, et vältida ebaproportsionaalset 
koormust ja teabeuputust kasutajate jaoks.

Muudatusettepanek 277
Pilar del Castillo Vera

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



PE510.784v01-00 114/152 AM\936276ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liidu territooriumil asuvad või käesoleva 
määruse artikli 10 alusel teenuseid 
osutavad usaldusteenuse osutajad võtavad 
asjakohased tehnilised ja korralduslikud 
meetmed, et ohjata nende osutatavate 
usaldusteenuste turvalisuse ja 
töökindlusega seotud riske. Tehnika taset 
arvesse võttes tagatakse nende meetmetega 
riski astmele vastav turvalisuse tase.
Eelkõige võetakse meetmeid 
turvaintsidentide vältimiseks ja nende mõju 
minimeerimiseks ning sidusrühmade 
teavitamiseks võimalike intsidentide 
kahjulikust mõjust.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks artikli 16 lõike 1 
kohaldamist, esitab usaldusteenuse osutaja 
järelevalveasutusele
vastavushindamisasutuse koostatud 
vastavushindamise aruande, et kinnitada 
asjakohaste turvameetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 16 lõike 1 
kohaldamist, võib iga usaldusteenuse 
osutaja esitada järelevalveasutusele 

Ilma et see piiraks artikli 16 lõike 1 
kohaldamist, esitab iga usaldusteenuse 
osutaja ilma põhjendamatu viivituseta ja 
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aruande tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud turvakontrolli kohta, et kinnitada 
asjakohaste turvameetmete võtmist.

mitte hiljem kui 6 kuud pärast oma 
tegevuse alustamist järelevalveasutusele 
aruande tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud vastavusauditi kohta, et kinnitada 
asjakohaste turvameetmete võtmist.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas usaldusteenuste usaldusväärsus- ja ohutusnõudeid, tuleks alati läbi viia 
kohustuslik audit.

Muudatusettepanek 280
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks artikli 16 lõike 1 
kohaldamist, avaldab iga usaldusteenuse 
osutaja aruande turvakontrolli kohta, mille 
on teinud sõltumatu asutus, kelle kontrolli 
tegemise pädevus on tõendatud, et 
kinnitada asjakohaste turvameetmete 
võtmist.

Or. en

(Vt ka muudatusettepanekut, mis on tehtud artikli 15 lõike 1 esimese lõigu kohta.)

Selgitus

Nõue kõrvaldada ohud ning taastada turvalisuse tavapärane tase on üle võetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ (milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris) 
põhjendusest 20. „Tunnustatud sõltumatu asutuse” väljajätmine tagab suurema selguse selles 
osas, millistele nõuetele see sõltumatu asutus peab vastama. Vt ka artikli 16 lõike 1 kohta 
tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 281
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 282
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võrgustiku turvarikkumise korral peab
usaldusteenuse osutaja teavitama nii 
allakirjutajaid kui ka asjaomaseid osalisi 
ja kui ohtu ei ole võimalik teenuseosutaja 
võetavate meetmetega kõrvaldada, siis 
kõikvõimalikest parandusmeetmetest, sh 
nendega kaasnevatest tõenäolistest 
kuludest. Usaldusteenuse osutajad peavad 
põhjendamatu viivituseta teavitama 
pädevat järelevalveasutust, infoturbe eest 
vastutavat pädevat riiklikku asutust ja, kui 
rikkumine puudutas ka isikuandmeid, siis 
andmekaitseasutusi, igast turvarikkumisest 
või tervikluse kaost, millel on mõju 
osutatavale usaldusteenusele ja selles 
sisalduvatele isikuandmetele, tehes seda 
võimaluse korral 24 tunni jooksul pärast 
sellest teadasaamist. Nad ei teata mitte 
ainult nende enda süsteemis toimunud 
turvarikkumistest, vaid ka kõigist 
turvarikkumistest, mida nad märkavad 
muude usaldusteenuste osutajate 
süsteemides.

Or. en
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Selgitus

Turvarikkumise määratlus ja usaldusteenuse osutaja kohustused on üle võetud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ (milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris) artikli 4 
lõikest 2. Peale selle on lisatud täpsustus, mille kohaselt tuleb isikuandmetega seotud 
rikkumistest teavitada vastavate liikmesriikide andmekaitseasutusi.

Muudatusettepanek 283
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Usaldusteenuse osutajad peavad pärast 
turvarikkumisest teadasaamist
põhjendamatu viivituseta teavitama 
järelevalveasutust ja vajaduse korral muid 
asjaomaseid asutusi, nagu infoturbe eest
vastutav pädev riiklik asutus või 
andmekaitseasutus, igast turvarikkumisest 
või tervikluse kaost, millel on 
märkimisväärne mõju osutatavale 
usaldusteenusele ja selles sisalduvatele 
isikuandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Usaldusteenuse osutajad peavad 
põhjendamatu viivituseta teavitama 
pädevat järelevalveasutust, infoturbe eest 
vastutavat pädevat riiklikku asutust ja muid 
asjaomaseid kolmandaid isikuid, nagu 
andmekaitseasutused, igast 
turvarikkumisest või tervikluse kaost, 
millel on märkimisväärne mõju osutatavale 
usaldusteenusele ja selles sisalduvatele 

Usaldusteenuse osutajad peavad pärast 
turvarikkumisest teadasaamist
põhjendamatu viivituseta teavitama 
pädevat järelevalveasutust ja vajaduse 
korral infoturbe eest vastutavat pädevat 
riiklikku asutust ja muid asjaomaseid 
kolmandaid isikuid, nagu 
andmekaitseasutused, igast 
turvarikkumisest või tervikluse kaost, 
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isikuandmetele, tehes seda võimaluse 
korral 24 tunni jooksul pärast sellest 
teadasaamist.

millel on märkimisväärne mõju osutatavale 
usaldusteenusele.

Or. en

Selgitus

Võib olla juhtumeid, kus kõiki nimetatud asutusi ei ole vaja teavitada. Täpselt kindlaks 
määratud tähtaeg ei tundu kohane ja seda ei ole võrgu- ja infoturbe direktiivi käsitlevas 
komisjoni ettepanekus ka ette nähtud. Ka isikuandmetele viitamine on üleliigne, sest sellistest 
rikkumistest teatamist reguleerib kavandatav isikuandmete kaitse üldmäärus. Lahknevad või 
üksteisega kattuvad eeskirjad võivad teenuseosutajate kohustuste puhul segadust ja 
õiguskindlusetust tekitada.

Muudatusettepanek 285
Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 286
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kui turvarikkumine või tervikluse kadu 
hõlmab kahte või enamat liikmesriiki, 
teavitab teavitatud järelevalveasutus teiste 
liikmesriikide järelevalveasutusi ning 
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeametit
(ENISA).

Or. en

Muudatusettepanek 287
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 288
Amelia Andersdotter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Asjaomane järelevalveasutus teavitab ka 
üldsust või nõuab üldsuse teavitamist 
asjaomaselt usaldusteenuse osutajalt.
Teave avaldatakse üldjuhul võimalikult 
kiiresti. Usaldusteenuse osutaja võib 
nõuda teabe avaldamise edasilükkamist, 
et kõrvaldada turvasüsteemi puudused. 
Kui järelevalveasutus annab 
edasilükkamiseks loa, siis ei tohi 
avaldamist edasi lükata kauemaks kui 45 
päevaks, ja usaldusteenuse osutaja peab 
nõustuma kohustusega hüvitada kõigile 
kus tahes maailma paigas asuvatele 
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asjaomastele osalistele kahju, mis tekib 
otseselt teavitamise edasilükkamise 
tagajärjel.

Or. en

Selgitus

Tänu suuremale läbipaistvusele suureneb ka tõenäosus, et tehnilised vead parandatakse ning 
autentimiseks ja identimiseks kasutatavad ebaturvalised tehnoloogiad tehakse kindlaks. 
Järelevalveasutusel, mille ülesandeks on niigi mitmete teadete vastuvõtmine, on hõlbus teha 
need kättesaadavaks ka üldsusele, teadlastele ja huvitatud pooltele.

Muudatusettepanek 289
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui lõpliku otsuse üldsuse teavitamise kohta peaks ikkagi tegema avalik asutus, tuleks 
teenuseosutajaga konsulteerida, sest see võib olla õigem hindama, milline mõju on rikkumisel 
kasutajatele ning millised võivad olla juhtumi uurimise / parandusmeetmete tulemused.

Muudatusettepanek 290
Sajjad Karim

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 291
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus esitab ENISAle ja 
komisjonile kord aastas kokkuvõtte 
usaldusteenuse osutajatelt saadud 
rikkumisteadetest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 292
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus esitab ENISAle ja 
komisjonile kord aastas kokkuvõtte 
usaldusteenuse osutajatelt saadud 
rikkumisteadetest.

3. Järelevalveasutus esitab Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeametile (ENISA) ja
komisjonile kord aastas kokkuvõtte 
usaldusteenuse osutajatelt saadud 
rikkumisteadetest.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku projekt eesmärk on soosida lühendite asemel nimetuse väljakirjutamist.

Muudatusettepanek 293
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

järelevalveasutusel õigus anda 
usaldusteenuse osutajatele siduvaid 
suuniseid. Järelevalveasutus peaks need 
siduvad suunised kooskõlastama muude 
reguleerivate asutustega, kes teevad 
järelevalvet usaldusteenuse pakkuja 
muude tegevusalade kui usaldusteenuse 
pakkumise üle.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõigete 1 ja 2 rakendamiseks on 
järelevalveasutusel õigus nõuda
usaldusteenuse osutajatelt nende nõuete 
täitmiseks vajalike meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõigete 1 ja 2 rakendamiseks on pädeval 
järelevalveasutusel õigus anda 
usaldusteenuse osutajatele siduvaid 
suuniseid. Kõik sellised suunised tuleb 
avaldada.

Or. en

Selgitus

Et süsteemis valitseks suurem usaldus, peavad järelevalveasutused usaldusteenuse osutajatele 
antud soovituste eest vastutama.
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Muudatusettepanek 296
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Et tagada vastavaus lõigetele 1 ja 2, on 
pädeval järelevalveasutusel õigus anda 
usaldusteenuse osutajatele siduvaid 
suuniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui käesoleva artikli sätteid ei ole 
mingi konkreetse tehnoloogia puhul 
võimalik piisaval määral rakendada, võib 
komisjon või mõni muu sidusrühm nõuda 
täpsustamist III a peatükis sätestatud 
tehnoloogiliste nõuete kehtestamise 
mehhanismi kaudu.

Or. en

Selgitus

Sätted, mida seadusandjad määrusesse otseselt ei ole lisanud, on tõenäiliselt tehnilist laadi. 
Kui seadusandjad hakkavad õigusakti pärast selle vastuvõtmist muutma, siis tekib 
õiguskindlusetus. III a (uus) peatükis sätestatud mehhanism tagab, et tehnilised otsused 
tehakse tehnilise tasandi foorumis, millest võivad aktiivselt osa võtta kõiksugused 
sidusrühmad. Samas on tagatud, et seadusandliku akti poliitiline terviklikkus jääb alles.

Muudatusettepanek 298
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

III a (uus) peatükis sätestatud mehhanismi tõttu on see tarbetu.

Muudatusettepanek 299
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liidetud järgmise lõikega.

Muudatusettepanek 300
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõikes 1 osutatud
meetmetega seotud üksikasjad ning lõike 
2 kohaldamiseks vajalikud vormingud ja 
menetlused, sealhulgas tähtajad.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tänu III a (uus) peatükis sätestatud mehhanismile ei ole see enam vajalik, sest mehhanism 
tähendab seda, et tehniliste nõuete kodifitseerimisega hakkavad tegelema 
standardimisasutustes töötavad tehnilise kvalifikatsiooniga inimesed.

Muudatusettepanek 302
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Määrus peab olema kooskõlas heade tavade ja standarditega. Tuleb vältida seda, et mõni ELi 
reguleerimissüsteem/-raamistik oleks tarbetult koormav ja kulukas, mis mõjuks halvasti 
innovatsioonile ja teenuste osutamisele.

Muudatusettepanek 303
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõikes 1 osutatud 
meetmetega seotud üksikasjad ning
lõigete 1−3 kohaldamiseks vajalikud
vormingud ja menetlused, sealhulgas 
tähtajad. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Need meetmed tuleks vastu võtta rakendusaktidena.

Muudatusettepanek 304
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Sõltumatu asutus, kelle kontrolli 
tegemise pädevus on tõendatud, kontrollib 
usaldusteenuse osutajaid kord aastas 
tagamaks, et kõnealused teenuseosutajad ja 
nende osutatavad usaldusteenused vastavad 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
ning avaldavad turvakontrolli aruande ja 
edastavad selle järelevalveasutusele. Kui 
aruanne sisaldab konfidentsiaalset 
äriteavet, võib järelevalveasutus salajaste 
osade avaldamise kuni üheks aastaks 
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edasi lükata.

Or. en

Selgitus

„Tunnustatud sõltumatu asutuse” väljajätmine tagab suurema selguse selles osas, millistele 
nõuetele see sõltumatu asutus peab vastama. Vt ka artikli 15 lõike 1 kohta tehtud 
muudatusettepanekut. Tänu auditite läbipaistvusele on laiemal julgeoleku-uurijate 
kogukonnal võimalik tagada osutatud teenuste usaldusväärsus ja turvalisus kõrgeimal 
tasemel.

Muudatusettepanek 305
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tunnustatud sõltumatu asutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid
iga kahe aasta järel ja pärast mis tahes 
märkimisväärseid tehnoloogilisi või 
korralduslikke muudatusi, tagamaks, et 
kõnealused teenuseosutajad ja nende 
osutatavad kvalifitseeritud usaldusteenused 
vastavad käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele, ning esitavad vastavuskontrolli
aruande järelevalveasutusele.

Or. en

Selgitus

Aruandes ei peaks käsitlema mitte ainult turvanõudeid, vaid kõiki nõudeid, mida 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad käesoleva määruse alusel peavad täitma. Peale selle 
peaks piisama, kui aruanne esitatakse iga kahe aasta järel, arvestades, millist haldus- ja 
finantskulu see tekitab. Kontroll tuleks aga läbi viia märkimisväärsete muudatuste korral, et 
veenduda, et muudatused ei mõjuta nõuete täitmist.

Muudatusettepanek 306
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tunnustatud sõltumatu asutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid 
kord aastas tagamaks, et kõnealused 
teenuseosutajad ja nende osutatavad 
kvalifitseeritud usaldusteenused vastavad 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
ning esitavad turvakontrolli aruande 
järelevalveasutusele. Kui pärast kolme 
aastat eksisteerimist ei ilmne iga-aastasest 
kontrolliaruandest mingeid probleeme, 
tehakse käesolevas lõikes osutatud 
kontrolli ainult iga kahe aasta järel.

Or. fr

Selgitus

Ettepanek teha kontrolli pikema aja tagant, et vähendada kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajate kulusid.

Muudatusettepanek 307
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Vastavushindamisasutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid
nende enda kulul kord aastas tagamaks, et 
kõnealused teenuseosutajad ja nende 
osutatavad kvalifitseeritud usaldusteenused 
vastavad käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele, ning kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajad esitavad
vastavushindamise aruande 
järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 309
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
võib järelevalveasutus kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajaid igal ajal 
kontrollida tagamaks, et kõnealused 
teenuseosutajad ja nende osutatavad 
kvalifitseeritud usaldusteenused vastavad 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele. Kui direktiivis 95/46/EÜ 
sätestatud isikuandmete kaitse eeskirju on 
ilmselt rikutud, teavitab järelevalveasutus 
oma kontrollide tulemustest 
andmekaitseasutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võib järelevalveasutus põhjendatud 
kahtluse korral kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajaid igal ajal kas oma 
algatusel või muu liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotluse alusel 
kontrollida tagamaks, et kõnealused 
teenuseosutajad ja nende osutatavad 
kvalifitseeritud usaldusteenused vastavad 
jätkuvalt käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele. Kui isikuandmete kaitse 
eeskirju on ilmselt rikutud, teavitab 
järelevalveasutus oma kontrollide 
tulemustest andmekaitseasutusi.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et kontrolli ei saa teha omavoliliselt, vaid selleks peavad olema 
põhjendatud kahtlused, et nõudeid ei täideta. Fraas „komisjoni taotluse alusel” on välja 
jäetud, sest järelevalveasutustel on rohkem teavet, mille alusel hinnata, kas kontroll on 
vajalik.

Muudatusettepanek 311
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

See on vastuolus andmekaitsemääruse teavitusnõuetega.

Muudatusettepanek 312
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Järelevalveasutusel on õigus nõuda, et
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad
heastaksid kõik vastavushindamise
aruandes osutatud nõuete täitmatajätmised.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Algse sõnastuse kohaselt oleks järelevalveasutusel õigus siduvaid suuniseid anda ainult 
turvakontrolli aruande põhjal. Jääb selgusetuks, miks peaks see õigus kehtima ainult selle 
teabeallika puhul.

Muudatusettepanek 314
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et süsteemis valitseks suurem usaldus, peavad järelevalveasutused usaldusteenuse osutajatele 
antud soovituste eest vastutama.

Muudatusettepanek 315
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 22 kohta tehtud muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 316
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4



AM\936276ET.doc 133/152 PE510.784v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 317
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse selliste 
tingimuste täpsustamist, mille alusel 
tunnustatakse käesoleva artikli lõikes 1, 
artikli 15 lõikes 1 ja artikli 17 lõikes 1 
osutatud turvakontrolli teostavat 
sõltumatut asutust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli eelmistes osades juba kodifitseeritud tehnilised nõuded on kohaldamiseks 
poliitiliselt piisavalt selged.

Muudatusettepanek 318
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli eelmistes osades juba kodifitseeritud tehnilised nõuded on muudetud kujul 
kohaldamiseks poliitiliselt piisavalt selged.

Muudatusettepanek 319
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 320
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutamise 
alustamine
1. Kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajad teavitavad järelevalveasutust 
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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.
2. Kui asjaomased dokumendid on lõike 1 
kohaselt järelevalveasutusele esitatud, 
kantakse kvalifitseeritud teenuseosutajad 
artiklis 18 osutatud 
usaldusnimekirjadesse, mis näitab, et 
teade on esitatud.

3. Järelevalveasutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja ja 
tema osutatavate kvalifitseeritud 
usaldusteenuste vastavust käesoleva 
määruse nõuetele.
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.
Kui kontrolli ei ole ühe kuu jooksul lõpule 
viidud, teavitab järelevalveasutus 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajat 
viivituse põhjustest ja ajavahemikust, 
mille vältel kontroll lõpule viiakse.
4. Kui kvalifitseeritud usaldusteenuse 
kohta on esitatud lõike 1 kohane teade, ei 
saa asjaomane avaliku sektori asutus 
teenusest haldusmenetluse või 
formaalsuse täitmiseks keelduda 
põhjendusega, et seda ei ole kantud lõikes 
3 osutatud nimekirjadesse.
5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamisega seotud asjaolud, 
vormingud ja menetlused. Rakendusaktid 
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võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Seda artiklit ei ole enam vaja, sest usaldusteenuse osutajate üldine aruandekohustus ja 
vastutus on nüüd selline, et teenuseosutajatel, kes vajavad usaldusteenuseid, on võimalik 
hinnata turvataset ja valida selline tase, mis nende vajadustele kõige paremini vastab.

Muudatusettepanek 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui usaldusteenuse osutajad kavatsevad
alustada kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutamist, esitavad nad
järelevalveasutusele oma kavatsust 
käsitleva teate koos vastavushindamise 
aruandega, mille on artikli 16 lõike 1 
kohaselt koostanud tunnustatud sõltumatu
asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutamise eeltingimus peaks olema kontrolli edukas läbimine.

Muudatusettepanek 323
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 324
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomased dokumendid on lõike 1 
kohaselt järelevalveasutusele esitatud,
kantakse kvalifitseeritud teenuseosutajad 

2. Kui asjaomased dokumendid on lõike 1 
kohaselt esitatud, kontrollib 
järelevalveasutus, kas usaldusteenuse 
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artiklis 18 osutatud 
usaldusnimekirjadesse, mis näitab, et 
teade on esitatud.

osutaja ja tema osutatavad teenused 
vastavad käesoleva määruse nõuetele. Kui 
kontroll kinnitab vastavust, annab 
järelevalveasutus usaldusteenuse 
osutajale kvalifitseeritud staatuse ja
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
võib hakata osutama kvalifitseeritud 
usaldusteenust.

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutamise eeltingimus peaks olema kontrolli edukas läbimine.

Muudatusettepanek 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui järelevalveasutus seda soovib, siis 
tehakse talle kättesaadavaks tehnilised ja 
organisatsioonikavad, talitluspidevuse 
kava, teeninduspoliitika dokumendid ja 
muud dokumendid, millele 
vastavushindamise aruandes on osutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 327
Jürgen Creutzmann

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud lõigetega 1 ja 2.

Muudatusettepanek 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 usaldusteenuse 
osutaja ja tema osutatavate usaldusteenuste 
vastavust käesoleva määruse nõuetele, 
eelkõige nõuetele, mida peavad täitma 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad.
Kui järelevalveasutus jõuab järeldusele, et 
usaldusteenuse osutaja ja tema 
osutatavad usaldusteenused vastavad 
nendele nõuetele, annab järelevalveasutus 
kahe kuu jooksul pärast lõike 1 kohast 
teavitamist usaldusteenuse osutajale ja 
tema osutatavatele teenustele 
kvalifitseeritud staatuse ning osutab 
sellele staatusele artiklis 18 osutatud 
usaldusnimekirjades.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 330
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pärast kontrolli positiivse tulemuse saamist 
näitab järelevalveasutus ilma 
põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem 
kui kahe nädala pärast kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja ja tema osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
kvalifitseeritud staatust 
usaldusnimekirjades.

Or. en

Selgitus

Et kontroll võib kesta kuni 3 kuud, peaks avaldamiseks ettenähtud aeg olema suhteliselt 
lühike.

Muudatusettepanek 331
Silvia-Adriana Ţicău

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



AM\936276ET.doc 141/152 PE510.784v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui kontrolli ei ole ühe kuu jooksul lõpule 
viidud, teavitab järelevalveasutus 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajat 
viivituse põhjustest ja ajavahemikust, mille 
vältel kontroll lõpule viiakse. Kui 
usaldusteenuse osutaja on vajalikud 
dokumendid esitanud, viiakse kontroll 
läbi alates teate esitamisest üheksakuulise 
maksimumperioodi jooksul.

Or. ro

Muudatusettepanek 332
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et kontroll on teenuste osutamise eeltingimuseks, tuleks järelevalveasutusele tähtaeg seada.

Muudatusettepanek 333
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui kvalifitseeritud usaldusteenuse 
kohta on esitatud lõike 1 kohane teade, ei 
saa asjaomane avaliku sektori asutus 

välja jäetud
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teenusest haldusmenetluse või 
formaalsuse täitmiseks keelduda 
põhjendusega, et seda ei ole kantud lõikes 
3 osutatud nimekirjadesse.

Or. en

Selgitus

Kontroll on kvalifitseeritud usaldusteenuste osutamise eeltingimus.

Muudatusettepanek 334
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 335
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 336
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 337
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Usaldusnimekirjad
1. Iga liikmesriik koostab, haldab ja 
avaldab usaldusnimekirjad, mis 
sisaldavad teavet tema vastutusalasse 
kuuluvate kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutajate ja nende osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste kohta.
2. Liikmesriigid koostavad, haldavad ja 
avaldavad elektrooniliselt allkirjastatud 
või e-templiga varustatud, lõikes 1 
sätestatud usaldusnimekirjad turvalisel 
viisil ja automaatseks töötlemiseks sobivas 
vormingus.
3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
põhjendamatu viivituseta teabe, mis 
hõlmab riigisiseste usaldusnimekirjade 
koostamise, haldamise ja avaldamise eest 
vastutavat asutust, kõnealuste 
nimekirjade avaldamise koha üksikasju, 
nimekirjade allkirjastamiseks või templiga 
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varustamiseks kasutatavat sertifikaati 
ning nimekirjade mis tahes muudatusi.
4. Komisjon teeb lõikes 3 osutatud teabe 
turvalise kanali kaudu avalikkusele 
kättesaadavaks automaatseks töötlemiseks 
sobivas, elektrooniliselt allkirjastatud või 
e-templiga varustatud vormingus.
5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 1 
osutatud teabe määratlemist.
6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigete 1–4 
kohaldamisega seotud 
usaldusnimekirjade tehnilised kirjeldused 
ja vormingud. Rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Seda artiklit ei ole enam vaja, sest usaldusteenuse osutajate üldine aruandekohustus ja 
vastutus on nüüd selline, et teenuseosutajatel, kes vajavad usaldusteenuseid, on võimalik 
hinnata turvataset ja valida selline tase, mis nende vajadustele kõige paremini vastab.

Muudatusettepanek 338
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Selgituse eesmärk on tagada, et rakendustega oleks võimalik töödelda sertifikaate endid, mis 
on praktikas valideerimiseks vajalik.

Muudatusettepanek 339
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakt ei ole vajalik. Seetõttu on tekst lisatud lõike 6 rakendusakti.

Muudatusettepanek 340
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 341
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] Artikkel on välja jäetud.

Or. en

Selgitus

Seda artiklit ei ole enam vaja, sest usaldusteenuse osutajate üldine aruandekohustus ja 
vastutus on nüüd selline, et teenuseosutajatel, kes vajavad usaldusteenuseid, on võimalik 
hinnata turvataset ja valida selline tase, mis nende vajadustele kõige paremini vastab.

Muudatusettepanek 342
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepanek 343
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) rakendavad asjakohaseid 
ettevaatusabinõusid, mis on vajalikud 
selleks, et kanda käesolevast määrusest 
tulenevat vastutust kahjude eest, hallates
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eelkõige piisavat hulka rahalisi vahendeid 
või omades asjakohast vastutuskindlustust;

Or. en

Selgitus

Algse sõnastusega seati teenuse osutajale vastutus, kuigi tegelikult tuleks kohustuslikuks teha 
ainult ettevaatusabinõud.

Muudatusettepanek 344
Pilar del Castillo Vera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) teavitavad enne lepingu sõlmimist kõiki 
kvalifitseeritud usaldusteenust kasutada 
soovivaid isikuid selgelt ja läbipaistvalt
kõnealuse teenuse kasutamise täpsetest 
tingimustest ja vastutuse piirmääradest;

Or. en

Muudatusettepanek 345
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Usaldusväärsus võib tähendada kõrgemaid nõudeid, kuid süsteem peab vastama käesoleva 
lõike nõuetele. Ei ole selge, kas „usaldusväärne” tähendab mingisugust lisanõuet. Selguse 
huvides peaks võimalik olema volitatud muutmine.
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Muudatusettepanek 346
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Usaldusväärsus võib tähendada kõrgemaid nõudeid, kuid süsteem peab vastama käesoleva 
lõike nõuetele. Ei ole selge, kas „usaldusväärne” tähendab mingisugust lisanõuet.

Muudatusettepanek 347
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

− need on otsingutes üldkättesaadavad 
üksnes juhtudel, mille puhul riigisisene 
või liidu õigus seda lubab või siis, kui isik, 
kellele andmed on väljastatud, on andnud 
selleks nõusoleku,

Or. en

Selgitus

Selgitus selle kohta, et riigisisestes või ELi õigusaktides võidakse nõuda või lubada 
avaldamist.

Muudatusettepanek 348
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oluline on märkida, et asjaomane teave peab kättesaadav olema ka siis, kui teenuseosutaja 
on oma tegevuse lõpetanud.

Muudatusettepanek 349
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) ei osuta teenuseid tegevuse jaoks, 
mille puhul nad teavad, et tegevus on 
ebaseaduslik.

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 351
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, mida „tõhus” ja „usaldusväärne” täpselt tähendavad. „Igal ajal kättesaadav” 
juba tähendab usaldusväärsust. Peale selle ei saa erasektori lahendused erinevalt avaliku 
sektori omadest alati tasuta olla. Neil, kes selliseid teenuseid kasutavad, peaks olema õigus 
endal otsustada, millist ärimudelit kasutada.

Muudatusettepanek 352
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada usaldusväärsete süsteemide ja 
toodete standardite viitenumbrid. Komisjon 
tagab, et käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatavate standardite koostamisel 
võetakse − soovitatavalt mõjuhinnangu 
kaudu − arvesse sidusrühmade arvamust. 
Kui usaldusväärsed süsteemid ja tooted 
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kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

vastavad kõnealustele standarditele, 
loetakse artiklis 19 sätestatud nõuded 
täidetuks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

See muudatus puudutab kogu tekstis kõiki artikleid, milles räägitakse standardite 
kasutamisest.

Muudatusettepanek 353
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Eesmärk peaks olema töötada välja standardid, mille abil tõendada käesolevas määruses 
sätestatud nõuete täitmist. Ei ole selge, kas „usaldusväärne” tähendab lisanõuet. Süsteem, 
mis täidab nõude X, ja usaldusväärne süsteem, mis täidab nõude X, ei ole õiguslikult
erinevad. „Usaldusväärsete” süsteemide standardid võivad tekitada väärarusaama, et muud 
süsteemid, mis vastavad samadele nõuetele, kuid mitte standardile, ei ole usaldusväärsed.

Muudatusettepanek 354
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 355
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Direktiivi 199/93/EÜ sõnastuses on eri riikide vormi- ja menetlusnõudeid paremini arvesse 
võetud.


