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Tarkistus 51
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Verkkoympäristöön kohdistuvan 
luottamuksen lujittaminen on talouden 
kehityksen kannalta olennaisen tärkeää. 
Luottamuksen puutteen vuoksi kuluttajat, 
yritykset ja hallinnot vierastavat sähköisten 
transaktioiden ja uusien palvelujen käyttöä.

(1) Verkkoympäristöön kohdistuvan 
luottamuksen lujittaminen on talouden ja 
yhteiskunnan kehityksen kannalta 
olennaisen tärkeää. Luottamuksen puute, 
joka johtuu erityisesti oikeusvarmuuden 
puutteesta, saa aikaan sen, että kuluttajat, 
yritykset ja hallinnot vierastavat sähköisten 
transaktioiden ja uusien palvelujen käyttöä.

Or. en

Perustelu

Tässä on kyse ennen kaikkia oikeusvarmuuden parantamisesta, ja näin ollen sen pitäisi olla 
alussa. Sosiaaliseen kehityksen käsite lausuntoluonnoksessa on Marita Ulvskogilta.

Tarkistus 52
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tällä asetuksella pyritään lisäämään 
luottamusta sähköisiin transaktioihin 
sisämarkkinoilla mahdollistamalla 
turvallinen ja sujuva sähköinen 
vuorovaikutus yritysten, kansalaisten ja 
viranomaisten välillä ja parantamalla näin 
julkisten ja yksityisten verkkopalvelujen, 
sähköisen liiketoiminnan ja sähköisen 
kaupankäynnin toimivuutta unionissa.

(2) Tällä asetuksella pyritään lisäämään 
luottamusta sähköisiin transaktioihin 
sisämarkkinoilla tarjoamalla yhteinen 
perusta oikeudellisesti turvalliselle 
sähköiselle vuorovaikutukselle yritysten, 
kansalaisten ja viranomaisten välillä ja 
parantamalla näin julkisten ja yksityisten 
verkkopalvelujen, sähköisen liiketoiminnan 
ja sähköisen kaupankäynnin toimivuutta 
unionissa.

Or. en
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Perustelu

Jälleen on kyse oikeusvarmuudesta.

Tarkistus 53
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sähköisiä allekirjoituksia koskevista
yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 
1999 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 1999/93/EY koski 
lähinnä sähköisiä allekirjoituksia, eikä 
tarjonnut kokonaisvaltaisia rajat ylittäviä ja 
eri alat kattavia EU:n puitteita turvallisia, 
luotettavia ja helppokäyttöisiä sähköisiä 
transaktioita varten. Tämä asetus parantaa 
ja laajentaa direktiiviin liittyvää 
säännöstöä.

(3) Sähköisiä allekirjoituksia koskevista 
yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 
1999 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 1999/93/EY koski 
lähinnä sähköisiä allekirjoituksia, eikä 
tarjonnut kokonaisvaltaisia rajat ylittäviä ja 
eri alat kattavia EU:n puitteita turvallisia, 
luotettavia ja helppokäyttöisiä sähköisiä 
transaktioita varten. Tällä asetuksella 
paikataan näitä aukkoja.

Or. en

Perustelu

Sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY koski lähinnä sähköisiä 
allekirjoituksia, eikä tarjonnut kokonaisvaltaisia rajat ylittäviä ja eri alat kattavia EU:n 
puitteita turvallisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä sähköisiä transaktioita varten. Tällä 
asetuksella paikataan näitä aukkoja.

Tarkistus 54
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa-neuvosto on kehottanut 
komissiota luomaan digitaaliset 
sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä, 

(5) Eurooppa-neuvosto on kehottanut 
komissiota luomaan digitaaliset 
sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä, 
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pyrkimään nopeaan edistymiseen 
digitaalitalouden keskeisillä osa-alueilla ja 
edistämään digitaalisten sisämarkkinoiden 
täyttä yhdentymistä helpottamalla 
verkkopalvelujen käyttöä rajojen yli 
kiinnittäen erityistä huomiota turvallisen 
sähköisen tunnistamisen ja todentamisen 
helpottamiseen.

pyrkimään nopeaan edistymiseen 
digitaalitalouden keskeisillä osa-alueilla ja 
edistämään digitaalisten sisämarkkinoiden 
täyttä yhdentymistä helpottamalla 
verkkopalvelujen käyttöä rajojen yli 
kiinnittäen erityistä huomiota turvallisen 
sähköisen todentamisen ja tunnistamisen
helpottamiseen.

Or. en

Tarkistus 55
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Neuvosto on pyytänyt komissiota 
edesauttamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden kehittymistä luomalla 
tarvittavat edellytykset tärkeimpien rajat 
ylittävien mahdollistavien tekijöiden, kuten 
sähköisen tunnistamisen, sähköisten 
asiakirjojen, sähköisten allekirjoitusten ja 
sähköisten jakelupalvelujen, vastavuoroista 
tunnustamista varten sekä yhteentoimivia 
sähköisen hallinnon palveluja varten koko 
Euroopan unionissa.

(6) Neuvosto on pyytänyt komissiota 
edesauttamaan digitaalisten 
sisämarkkinoiden kehittymistä luomalla 
tarvittavat edellytykset tärkeimpien rajat 
ylittävien mahdollistavien tekijöiden, kuten 
sähköisen todentamisen tai tunnistamisen, 
sähköisten asiakirjojen, sähköisten 
allekirjoitusten ja sähköisten 
jakelupalvelujen, vastavuoroista 
tunnustamista varten sekä yhteentoimivia 
sähköisen hallinnon palveluja varten koko 
Euroopan unionissa.

Or. en

Tarkistus 56
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
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viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/58/EY 
(sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi)1 kehotetaan 
komissiota ottamaan käyttöön toimia, 
joilla varmistetaan, että päätelaitteet 
rakennetaan tavalla, joka tukee käyttäjien 
oikeutta suojella ja valvoa henkilötietojen 
käyttöä radio- ja telepäätelaitteista ja 
niiden vaatimustenmukaisuuden 
vastavuoroisesta tunnustamisesta
9 päivänä maaliskuuta 1999 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 1999/5/EY2 ja standardoinnista 
tietotekniikassa ja televiestinnässä
22 päivänä joulukuuta 1986 annetun 
neuvoston päätöksen 87/95/ETY3

mukaisesti. Tieto- ja viestintätekniikan 
standardointia käsittelevä eurooppalainen 
sidosryhmäfoorumi, joka on perustettu 
tieto- ja viestintätekniikan standardointia 
käsittelevän eurooppalaisen 
sidosryhmäfoorumin perustamisesta
28 päivänä marraskuuta 2011 annetulla 
komission päätöksellä4, vaikuttaa myös 
sopivalta toimijalta tällaiseen 
tarkoitukseen, niin että 
tietosuojaviranomaiset ja Euroopan 
tietosuojaneuvosto saavat asianmukaiset 
resurssit osallistua 
standardointimenettelyihin, jotka liittyvät 
tieto- ja viestintätekniikkaan, jolla 
käsitellään henkilötietoja, kuten 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 
1995 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY5 

määritellään.
_________________
1 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
2 EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.
3 EYVL L 36, 7.2.1987, s. 31.
4 EUVL C 349, 30.11.2011, s. 4.
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5 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella annetaan mekanismi, jonka puitteissa komissio ja valvontaviranomaiset 
sekä Euroopan tietosuojaneuvosto voivat olla vuorovaikutuksessa varmistaakseen 
turvallisten, joustavien ja yksityisyyttä suojaavien todentamis- ja tunnistuspalvelujen 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon.

Tarkistus 57
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/123/EY pyydetään jäsenvaltioita 
perustamaan keskitettyjä asiointipisteitä 
sen varmistamiseksi, että kaikki 
palvelutoiminnan aloittamiseen ja 
harjoittamiseen liittyvät menettelyt ja 
muodollisuudet voidaan hoitaa vaivatta 
etäältä ja sähköisesti asianomaisen 
keskitetyn asiointipisteen kautta ja 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Monet keskitettyjen 
asiointipisteiden kautta käytettävissä olevat 
verkkopalvelut edellyttävät sähköistä 
tunnistamista, todentamista ja 
allekirjoittamista.

(8) Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/123/EY pyydetään jäsenvaltioita 
perustamaan keskitettyjä asiointipisteitä 
sen varmistamiseksi, että 
palvelutoiminnan aloittaminen sekä 
erityisesti transaktiot voidaan hoitaa 
vaivatta etäältä ja sähköisesti 
asianomaisten palvelujen osalta 
asianomaisen keskitetyn asiointipisteen 
kautta ja asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Monet keskitettyjen 
asiointipisteiden kautta käytettävissä olevat 
verkkopalvelut edellyttävät sähköistä 
tunnistamista, todentamista ja 
allekirjoittamista.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan se, etteivät kaikki palvelut yhtäkkiä vaadi viranomaisten myöntämää 
todentamis- tai tunnistamisjärjestelmää. On olennaista säilyttää mahdollisuus 
todentamattomiin palveluihin. On erittäin todennäköistä, että yritykset ja kansalaiset 
kykenevät havaitsemaan eron.
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Tarkistus 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Useimmissa tapauksissa toisesta 
jäsenvaltiosta tulevat palveluntarjoajat 
eivät voi käyttää sähköistä tunnistettaan 
näiden palvelujen käyttämiseen, koska 
niiden kotimaan kansallisia sähköisen 
tunnistamisen järjestelmiä ei tunnusteta ja 
hyväksytä muissa jäsenvaltioissa. Tämä 
sähköinen este riistää palveluntarjoajilta 
mahdollisuuden hyödyntää kaikkia 
sisämarkkinoiden suomia etuja. 
Vastavuoroisesti tunnustetut ja hyväksytyt 
sähköisen tunnistamisen menetelmät 
helpottavat lukuisten palvelujen tarjontaa 
rajojen yli sisämarkkinoilla ja antavat 
yrityksille mahdollisuuden toimia rajojen 
yli ilman, että ne kohtaavat monia esteitä 
viranomaisasioinnissa.

(9) Useimmissa tapauksissa toisesta 
jäsenvaltiosta tulevat palveluntarjoajat 
eivät voi käyttää sähköistä todennustaan 
tai tunnistettaan näiden palvelujen 
käyttämiseen, koska niiden kotimaan 
kansallisia sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiä ei tunnusteta ja hyväksytä 
muissa jäsenvaltioissa. Toinen ongelma on 
se, että tällä hetkellä käytössä olevat 
järjestelmät eivät anna kansalaisille ja 
kyseisten palvelujen edunsaajille 
mahdollisuutta kehittää luottamusta 
palveluntarjoajaan tehokkaalla 
vastavuoroisella todentamisella tai 
tunnistamisella. Nämä sähköiset esteet
riistävät palveluntarjoajilta 
mahdollisuuden hyödyntää kaikkia 
sisämarkkinoiden suomia etuja. 
Vastavuoroisesti tunnustetut ja hyväksytyt 
sähköisen todentamisen tai tunnistamisen 
menetelmät helpottavat lukuisten 
palvelujen tarjontaa rajojen yli 
sisämarkkinoilla ja antavat yrityksille 
mahdollisuuden toimia rajojen yli ilman, 
että ne kohtaavat monia esteitä 
viranomaisasioinnissa.

Or. en

Perustelu

Yhtä suuri este sähköisen todentamisen ja tunnistamisen käyttöönotolle on se, ettei yleensä ole 
juuri mitään tehokasta keinoa, jolla kuluttajat voivat varmistaa olevansa vuorovaikutuksessa 
oikean palveluntarjoajan kanssa.
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Tarkistus 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden olisi edelleen vapaasti 
voitava käyttää ja ottaa käyttöön 
verkkopalvelujen edellyttämiä sähköisen 
tunnistamisen menetelmiä. Niiden olisi 
myös voitava päättää, ottavatko ne 
yksityisen sektorin mukaan näiden 
menetelmien tarjontaan. Jäsenvaltioita ei 
pitäisi velvoittaa ilmoittamaan sähköisen 
tunnistamisen järjestelmiään, vaan niiden 
olisi voitava päättää, ilmoittavatko ne ja 
missä laajuudessa kansallisella tasolla 
käytetyt sähköisen tunnistamisen 
järjestelmät, joita tarvitaan ainakin 
julkisten verkkopalvelujen tai tiettyjen 
palvelujen käyttöön.

(12) Jäsenvaltioiden olisi edelleen vapaasti 
voitava käyttää ja ottaa käyttöön 
verkkopalvelujen edellyttämiä sähköisen 
todentamisen tai tunnistamisen 
menetelmiä. Niiden olisi myös voitava 
päättää, ottavatko ne yksityisen sektorin 
mukaan näiden menetelmien tarjontaan. 
Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa 
ilmoittamaan sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiään, vaan niiden olisi voitava 
päättää, ilmoittavatko ne ja missä 
laajuudessa kansallisella tasolla käytetyt 
sähköisen tunnistamisen järjestelmät, joita 
tarvitaan ainakin julkisten 
verkkopalvelujen tai tiettyjen palvelujen 
käyttöön.

Or. en

Tarkistus 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Asetuksessa on asetettava joitakin 
ehtoja sille, mitkä sähköisen tunnistamisen 
menetelmät on hyväksyttävä ja miten 
järjestelmät olisi ilmoitettava. Näiden 
avulla jäsenvaltioiden olisi helpompi 
rakentaa tarvittavaa luottamusta toistensa 
sähköisiin tunnistamisjärjestelmiin ja 
tunnustaa vastavuoroisesti ja hyväksyä 
sähköisen tunnistamisen menetelmät, jotka 
kuuluvat ilmoitettujen järjestelmien piiriin. 
Vastavuoroisen tunnustamisen ja 

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

Vastavuoroisen tunnustamisen ja 
hyväksymisen periaatetta olisi sovellettava, 
jos ilmoittava jäsenvaltio täyttää 
ilmoittamiselle asetetut ehdot ja ilmoitus 
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Näihin verkkopalveluihin pääsyn 
ja niiden lopputarjonnan käyttäjälle olisi 
kuitenkin oltavat tiiviisti sidoksissa 
kansallisessa lainsäädännössä asetettuihin 
ehtoihin, jotka koskevat oikeutta saada 
hyödyntää kyseisiä palveluja.

Or. en

Tarkistus 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää
ottaa yksityinen sektori mukaan sähköisen 
tunnistamisen menetelmien tarjontaan ja 
antaa yksityiselle sektorille oikeus käyttää 
ilmoitetun järjestelmän piiriin kuuluvia 
sähköisen tunnistamisen menetelmiä 
tunnistamistarkoituksiin, kun se on tarpeen 
verkkopalveluissa tai sähköisissä 
transaktioissa. Tällaisten sähköisen 
tunnistamisen menetelmien 
käyttömahdollisuuden ansiosta yksityinen 
sektori voisi tukeutua monissa 
jäsenvaltioissa ainakin julkisissa 
palveluissa jo laajasti käytettyihin 
sähköisen tunnistamisen ja todentamisen 
tapoihin, jolloin yritysten ja kansalaisten 
olisi helpompi käyttää niiden 
verkkopalveluja rajojen yli. Jotta yksityisen 
sektorin olisi helpompi käyttää tällaisia 
sähköisen tunnistamisen menetelmiä 
rajojen yli, jäsenvaltioiden tarjoaman 
todentamismahdollisuuden olisi oltava 
siihen tukeutuvien tahojen käytettävissä 
ilman syrjintää julkisen ja yksityisen 

(14) Jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa 
yksityinen sektori mukaan sähköisen 
todentamisen tai tunnistamisen 
menetelmien tarjontaan. Yksityisen 
sektorin osapuolilla olisi myös oltava
oikeus käyttää ilmoitetun järjestelmän 
piiriin kuuluvia sähköisen todentamisen ja 
tunnistamisen menetelmiä todentamis- ja 
tunnistamistarkoituksiin, kun se on tarpeen 
verkkopalveluissa tai sähköisissä 
transaktioissa. Tällaisten sähköisen 
tunnistamisen menetelmien 
käyttömahdollisuuden ansiosta yksityinen 
sektori voisi tukeutua monissa 
jäsenvaltioissa ainakin julkisissa 
palveluissa jo laajasti käytettyihin 
sähköisen tunnistamisen ja todentamisen 
tapoihin, jolloin yritysten ja kansalaisten 
olisi helpompi käyttää niiden 
verkkopalveluja rajojen yli. Jotta yksityisen 
sektorin olisi helpompi käyttää tällaisia 
sähköisen todentamisen tai tunnistamisen
menetelmiä rajojen yli, jäsenvaltioiden 
tarjoaman todentamismahdollisuuden olisi 
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sektorin välillä. oltava siihen tukeutuvien tahojen 
käytettävissä ilman syrjintää julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä.

Or. en

Perustelu

Komission alkuperäinen ilmaisu jättää epäselväksi, mikä on tukeutuva taho (yksityinen 
toimija) ja mitä eroa on siinä käytetäänkö tunnistamistietojen tulkintaan tukeutuvaa tahoa 
(varmenteen tarjoaja) vai fyysisen laitteen tarjoajaa.

Tarkistus 62
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ilmoitetun järjestelmän piiriin 
kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien käyttö rajojen yli edellyttää 
jäsenvaltioilta yhteistyötä teknisen 
yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. 
Tämän vuoksi kansallisella tasolla ei 
voida asettaa erityisiä sääntöjä, joiden 
vuoksi ulkomaisten tahojen olisi 
hankittava tiettyjä laitteistoja tai 
ohjelmistoja ilmoitetun sähköisen 
tunnistuksen tarkastamiseksi ja 
validoimiseksi. Toisaalta käyttäjille 
asetettavilta, erilaisten 
tunnistamisvälineiden (esim. älykortin) 
ominaispiirteistä johtuvilta teknisiltä 
vaatimuksilta ei kuitenkaan voida välttyä.

(15) Ilmoitetun järjestelmän piiriin 
kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien käyttö rajojen yli edellyttää 
jäsenvaltioilta yhteistyötä teknisen 
yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. 
Käyttäjille asetettavilta, erilaisten 
tunnistamisvälineiden (esimerkiksi 
älykortin) ominaispiirteistä johtuvilta 
teknisiltä vaatimuksilta ei kuitenkaan 
voida välttyä. Jäsenvaltioiden, joiden 
tunnistamismekanismit perustuvat
tiettyihin laitteistoihin tai ohjelmistoihin
ilmoitetun sähköisen tunnistuksen 
tarkastamiseksi ja validoimiseksi, on 
tarjottava tällaiset tunnistamisvälineet 
lisäkustannuksitta unionin 
toimeksiantajille, jotka eivät ole niiden 
kansalaisia tai asukkaita.

Or. en

Perustelu

Tämä antaisi niille jäsenvaltioille, joilla on sähköiseen tunnistamiseen edistyneempiä 
lähestymistapoja, joissa julkinen palvelu tunnistaa kansalaisen mutta myös kansalainen 
julkisen palvelun, mahdollisuuden ylläpitää korkeatasoista luottamusta vaarantamatta 
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kuitenkaan yhteentoimivuuden ajatusta.

Tarkistus 63
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ilmoitetun järjestelmän piiriin 
kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien käyttö rajojen yli edellyttää 
jäsenvaltioilta yhteistyötä teknisen 
yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. 
Tämän vuoksi kansallisella tasolla ei voida 
asettaa erityisiä sääntöjä, joiden vuoksi 
ulkomaisten tahojen olisi hankittava 
tiettyjä laitteistoja tai ohjelmistoja 
ilmoitetun sähköisen tunnistuksen 
tarkastamiseksi ja validoimiseksi. Toisaalta 
käyttäjille asetettavilta, erilaisten 
tunnistamisvälineiden (esim. älykortin) 
ominaispiirteistä johtuvilta teknisiltä 
vaatimuksilta ei kuitenkaan voida välttyä.

(15) Ilmoitetun järjestelmän piiriin 
kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien käyttö rajojen yli edellyttää 
jäsenvaltioilta yhteistyötä teknisen 
yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi 
teknologianeutraaliuden periaatteen 
mukaisesti. Tämän vuoksi kansallisella 
tasolla ei voida asettaa erityisiä sääntöjä, 
joiden vuoksi ulkomaisten tahojen olisi 
hankittava tiettyjä laitteistoja tai 
ohjelmistoja ilmoitetun sähköisen 
tunnistuksen tarkastamiseksi ja 
validoimiseksi. Toisaalta käyttäjille 
asetettavilta, erilaisten 
tunnistamisvälineiden (esim. älykortin) 
ominaispiirteistä johtuvilta teknisiltä 
vaatimuksilta ei kuitenkaan voida välttyä.

Or. en

Tarkistus 64
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioiden yhteistyön olisi 
edesautettava ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien teknistä 
yhteentoimivuutta ja siinä olisi pyrittävä 
vaalimaan luottamuksen ja tietoturvan 
korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa 

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

riskin suuruuteen. Tällaisessa yhteistyössä 
olisi apua tiedonvaihdosta ja parhaiden 
käytäntöjen jakamisesta, jolla pyritään 
järjestelmien vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, erityisesti tämä koskee 
sähköisiä palveluja, joiden merkitys 
kansainvälisesti on huomattava.

Or. en

Tarkistus 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 66
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tällä asetuksella olisi luotava myös 
yleiset oikeudelliset puitteet sähköisten 
luottamuspalvelujen käytölle. Sillä ei 

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

velvollisuutta käyttää niitä. Sen ei 
varsinkaan pitäisi kattaa 
yksityisoikeudellisiin vapaaehtoisiin 
sopimuksiin perustuvien palvelujen 
tarjontaa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava tasaveroiset 
toimintaolosuhteet sähköisten 
luottamuspalvelujen välillä riippumatta 
siitä, onko ne myönnetty julkisen vai 
yksityisen oikeuden ehdoin.

Tämän asetuksen ei myöskään pitäisi 
kattaa näkökohtia, jotka liittyvät sellaisten 
sopimusten tai muiden oikeudellisten 
velvoitteiden vahvistamiseen ja 
pätevyyteen, joihin sisältyy kansallisessa 
tai unionin lainsäädännössä asetettuja 
muotovaatimuksia.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin 
varmistettava, että kansallisessa tai 
unionin lainsäädännössä säädetyt muodot 
eivät rajoita sähköisten 
luottamuspalvelujen oikeudellista 
pätevyyttä ja tehokkuutta yksityisten tai 
julkisten yritysten välillä.

Or. en

Tarkistus 67
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi edelleen vapaasti 
voitava määritellä muun tyyppisiä 
luottamuspalveluja kuin ne, jotka sisältyvät 
tässä asetuksessa säädettyyn suljettuun 
luottamuspalvelujen luetteloon, 
tunnustettaviksi kansallisella tasolla 
hyväksytyiksi luottamuspalveluiksi.

(19) Jäsenvaltioiden olisi edelleen vapaasti 
voitava määritellä muun tyyppisiä 
luottamuspalveluja kuin ne, jotka sisältyvät 
tässä asetuksessa säädettyyn suljettuun 
luottamuspalvelujen luetteloon, 
tunnustettaviksi kansallisella tasolla 
luottamuspalveluiksi.
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(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 68
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen ottaa käyttöön hyväksyttyjen luottamuspalvelujen tarjoajien käsitettä. 
Luottamuspalvelujen tarjoaja on vain niin luotettava kuin sen vastuullisuus ja luotettavuus. 
Paras tapa varmistaa, että tekniset ratkaisut ovat perusteellisia ja viimeisimmän tekniikan 
mukaisia, on alistaa ne johdonmukaiselle ja jatkuvalle vertaisarvioinnille. Tämä 
itsesääntelymenetelmä on toiminut turvallisuusyhteisössä ennenkin. Jokaisessa jäsenvaltiossa 
toimiva valvontaviranomainen ei muuttaisi sitä.
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Tarkistus 69
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Sisämarkkinoita kohtaan tunnetun 
luottamuksen vahvistamiseksi ja 
luottamuspalvelujen ja -tuotteiden käytön 
lisäämiseksi olisi otettava käyttöön 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen ja 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien käsitteet, joiden avulla voitaisiin 
määritellä vaatimukset ja velvoitteet, joita 
noudattamalla voidaan varmistaa minkä 
tahansa käytettävän tai tarjottavan 
hyväksytyn luottamuspalvelun tai -tuotteen 
korkea tietoturvataso. Hyväksytyt ja 
kehittyneet sähköiset allekirjoitukset 
voivat olla oikeudellisesti käsin 
kirjoitettujen veroisia. Minkään tässä 
asetuksessa ei pitäisi rajoittaa yhdenkään 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
kykyä osoittaa todistein minkä tahansa 
sähköisen allekirjoituksen 
epäluotettavuus. Hyväksytyn sähköisen 
allekirjoituksen tapauksessa 
todistustaakka on kuitenkin kiistävällä 
osapuolella siinä tapauksessa, että 
allekirjoittaneen henkilöllisyys on asetettu 
kyseenalaiseksi.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että myös muulla kuin hyväksytyllä allekirjoituksella voi olla sama 
vaikutus kuin käsin kirjoitetulla. Ainoa ero on todistustaakassa.

Tarkistus 70
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(23) EU:ssa voimaan tulleeseen 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevaan YK:n yleissopimukseen 
sisältyvien velvoitteiden mukaisesti ja 
noudattaen täysin unionin lainsäädäntöä 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuudesta vammaisten olisi 
voitava käyttää luottamuspalveluja ja
sähköisiä tunnistuspalveluja sekä niiden 
tarjoamiseksi tarvittavia 
loppukäyttäjätuotteita tasavertaisesti 
muiden kuluttajien kanssa.

Or. en

Tarkistus 71
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Luottamuspalvelujen tarjoajat 
toimivat erityisen herkässä ympäristössä, 
jossa moni muu osapuoli tukeutuu niiden 
palvelujen koskemattomuuteen. Niiden 
asiakkaat olettavat erityisesti, että ne ovat 
aina luotettavia. Näin ollen on tärkeää, 
että ne välttävät eturistiriitoja. Jotta 
voidaan noudattaa hyvää hallintotapaa 
sähköisten allekirjoitusten ja sähköisen 
tunnistamisen yhteydessä, sellaisten 
tahojen ei pitäisi yleensä hoitaa tai 
omistaa luottamuspalveluja, jotka 
tarjoavat palveluja, jotka edellyttävät 
kyseisiä luottamuspalveluja. 
Toimivaltaisen valvontaelimen on 
hoidettava valvonta.

Or. en
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Perustelu

Luottamuspalvelujen tarjoajan toiminnan erottaminen sellaisten palvelujen tarjoajien 
toiminnasta, joka vaativat luottamuspalveluja, merkitsee sitä, että mahdollisuus, että 
yksittäinen taho hallitsee luottamuspalvelujen tarjoajaa tai vaikuttaa siihen kohtuuttomasti, 
pienenee. Tämä on tärkeä periaate luotaessa luottamusketjuja sähköisten allekirjoitusten 
markkinoille.

Tarkistus 72
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Valvontaelinten olisi tehtävä 
yhteistyötä ja vaihdettava tietoa 
tietosuojaviranomaisten kanssa sen 
varmistamiseksi, että palveluntarjoajat 
noudattavat asianmukaisesti 
tietosuojalainsäädäntöä. Tiedonvaihdon 
olisi koskettava erityisesti 
tietoturvapoikkeamia ja henkilötietojen 
suojan loukkauksia.

(25) Luottamuspalvelujen tarjoajat ja 
akkreditoinnista tai valvonnasta vastaavat 
kansalliset laitokset noudattavat 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta
1995 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjä vaatimuksia.
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että luottamuspalvelujen tarjoajat ja 
kansalliset akkreditoinnista tai 
valvonnasta vastaavat laitokset tekevät
yhteistyötä ja vaihtavat tietoa 
tietosuojaviranomaisten kanssa sen 
varmistamiseksi, että palveluntarjoajat 
noudattavat asianmukaisesti 
tietosuojalainsäädäntöä. Tiedonvaihdon 
olisi koskettava erityisesti 
tietoturvapoikkeamia ja henkilötietojen 
suojan loukkauksia silloin, kun 
sovellettavassa lainsäädännössä niin 
säädetään.

Or. en

Tarkistus 73
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
noudatettava yhteisiä keskeisiä 
valvontavaatimuksia, jotta hyväksytyille
luottamuspalveluille voitaisiin taata 
vastaava tietoturvataso. Jotta näiden 
vaatimusten johdonmukainen soveltaminen 
koko unionissa olisi helpompaa, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
keskenään vertailukelpoiset menettelyt ja 
vaihdettava tietoa valvontatoiminnastaan ja 
alan parhaista käytännöistä.

(28) Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
noudatettava yhteisiä keskeisiä 
valvontavaatimuksia, jotta 
luottamuspalveluille voitaisiin taata 
vastaava tietoturvataso. Jotta näiden 
vaatimusten johdonmukainen soveltaminen 
koko unionissa olisi helpompaa, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
keskenään vertailukelpoiset menettelyt ja 
vaihdettava tietoa valvontatoiminnastaan ja 
alan parhaista käytännöistä.

Or. en

Tarkistus 74
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Tietoturvaloukkauksista ja 
turvallisuusriskien arvioinneista 
ilmoittaminen direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti on olennaisen tärkeää, jotta 
asianomaisille tahoille voidaan antaa 
tarvittavaa tietoa 
tietoturvaloukkaustapauksissa tai tietojen 
koskemattomuuden ollessa uhattuna.

Or. en

Tarkistus 75
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta komissio ja jäsenvaltiot voisivat 
arvioida tämän asetuksen vaikutuksia, 
valvontaelimiä olisi pyydettävä 
toimittamaan tilastotietoja hyväksyttyjen
luottamuspalvelujen käytöstä.

(31) Jotta komissio ja jäsenvaltiot voisivat 
arvioida tämän asetuksen vaikutuksia, 
valvontaelimiä olisi pyydettävä 
toimittamaan tilastotietoja 
luottamuspalvelujen käytöstä.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 76
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
kestävyyden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi ja hyväksyttyjen
luottamuspalvelujen jatkuvuuteen 
kohdistuvan käyttäjien luottamuksen 
lisäämiseksi valvontaelimien olisi 
varmistettava, että hyväksyttyjen
luottamuspalvelujen tarjoajien tiedot 
säilytetään ja pidetään saatavilla 
asianmukaisen ajan myös sen jälkeen, kun 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja on 
lopettanut toimintansa.

(33) Selvän julkisen tehtävän omaavien
luottamuspalvelujen kestävyyden ja 
jatkuvuuden varmistamiseksi ja 
luottamuspalvelujen jatkuvuuteen 
kohdistuvan käyttäjien luottamuksen 
lisäämiseksi valvontaelimien olisi 
varmistettava, että tällaisten
luottamuspalvelujen tarjoajien tiedot 
säilytetään ja pidetään saatavilla 
asianmukaisen ajan myös sen jälkeen, kun 
tällainen luottamuspalvelujen tarjoaja on 
lopettanut toimintansa.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen myötä valvontaviranomaiset vastaavat vain niiden luottamuspalvelujen 
tarjoajien jatkuvuudesta, jotka ovat tarjonneet palvelua jäsenvaltiolle julkista tehtävää 
varten. Sillä poistetaan viitteet hyväksyttyihin luottamuspalvelujen tarjoajiin johdanto-osan 
22, 28 ja 31 kappaleessa.
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Tarkistus 77
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
kestävyyden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi ja hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen jatkuvuuteen 
kohdistuvan käyttäjien luottamuksen 
lisäämiseksi valvontaelimien olisi 
varmistettava, että hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien tiedot 
säilytetään ja pidetään saatavilla 
asianmukaisen ajan myös sen jälkeen, kun 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja on 
lopettanut toimintansa.

(33) Hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
kestävyyden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi ja hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen jatkuvuuteen 
kohdistuvan käyttäjien luottamuksen 
lisäämiseksi valvontaelimien olisi 
varmistettava, että hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien keräämät 
tiedot säilytetään ja pidetään saatavilla 
asianmukaisen ajan myös sen jälkeen, kun 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja on 
lopettanut toimintansa.

Or. en

Tarkistus 78
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 79
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Luottamuspalvelujen tarjoajien 
vastuulla on täyttää luottamuspalvelujen 
tarjonnalle tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset erityisesti hyväksyttyjen
luottamuspalvelujen osalta. 
Valvontaelinten vastuulla on valvoa sitä, 
miten luottamuspalvelujen tarjoajat 
noudattavat näitä vaatimuksia.

(35) Luottamuspalvelujen tarjoajien 
vastuulla on täyttää luottamuspalvelujen 
tarjonnalle tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset erityisesti luottamuspalvelujen 
osalta. Valvontaelinten vastuulla on 
valvoa, että luottamuspalvelujen tarjoajat 
noudattavat näitä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että valvontaviranomaisten pitäisi valvoa, miten luottamuspalvelujen tarjoaja 
täyttää vaatimukset vai täyttääkö niitä ollenkaan, mutta että niille pitäisi myös tarjota välineet 
toteuttaa entistä tiukempia toimia, jos käy ilmi että luottamuspalvelujen tarjoaja itse asiassa
ei täytä vaatimuksia.

Tarkistus 80
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta saataisiin aikaan tehokas 
aloitusprosessi, jonka pitäisi johtaa 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien ja niiden tarjoamien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
sisällyttämiseen luotettaviin luetteloihin, 
olisi edistettävä hyväksyttyjen
luottamuspalvelujen mahdollisten 
tarjoajien ja toimivaltaisen valvontaelimen 
alustavaa yhteydenpitoa, joka helpottaisi 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjontaa edeltävää asianmukaista 

(36) Jotta saataisiin aikaan tehokas 
aloitusprosessi, jonka pitäisi johtaa 
luottamuspalvelujen tarjoajien ja niiden 
tarjoamien luottamuspalvelujen 
sisällyttämiseen luotettaviin luetteloihin, 
olisi edistettävä luottamuspalvelujen 
mahdollisten tarjoajien ja toimivaltaisen 
valvontaelimen alustavaa yhteydenpitoa, 
joka helpottaisi luottamuspalvelujen 
tarjontaa edeltävää asianmukaista 
taustaselvitystä.



AM\936276FI.doc 23/171 PE510.784v01-00

FI

taustaselvitystä.

Or. en

Tarkistus 81
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Luotettavat luettelot ovat olennaisia 
tekijöitä rakennettaessa luottamusta 
markkinatoimijoiden keskuudessa, koska 
ne osoittavat palveluntarjoajan 
hyväksytyn aseman valvonnan 
ajankohtana, mutta toisaalta ne eivät ole 
edellytys hyväksytyn aseman 
saavuttamiselle ja hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjonnalle, joka 
perustuu tämän asetuksen vaatimusten 
täyttämiseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22, 28, 31, 33, 34 ja 35 kappaleisiin tehdyt tarkistukset. Otetaan 
huomioon, että palvelujen tarjoamiselle voidaan asettaa pätevyysvaatimuksia ilman, että 
asetetaan pätevyysvaatimuksia luottamuspalvelujen tarjoajalle itselleen.

Tarkistus 82
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Kun hyväksytystä luottamuspalvelusta 
on tehty ilmoitus, julkisen sektorin elin ei 
voi kieltäytyä hyväksymästä sitä 
hallinnollista menettelyä tai muodollisuutta 

(38) Kun luottamuspalvelusta on tehty 
ilmoitus, julkisen sektorin elin ei voi 
kieltäytyä hyväksymästä sitä hallinnollista 
menettelyä tai muodollisuutta varten sillä 
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varten sillä perusteella, että sitä ei ole 
sisällytetty jäsenvaltioiden laatimiin 
luotettaviin luetteloihin. Tässä yhteydessä 
julkisen sektorin elimellä tarkoitetaan mitä 
tahansa viranomaista tai muuta tahoa, 
jonka tehtäväksi on annettu tarjota 
sähköisen hallinnon palvelua, kuten 
verkossa toteutettua mahdollisuutta jättää 
veroilmoitus, pyytää syntymätodistusta tai 
osallistua sähköisiin julkisiin 
hankintamenettelyihin.

perusteella, että sitä ei ole sisällytetty 
jäsenvaltioiden laatimiin luotettaviin 
luetteloihin. Tässä yhteydessä julkisen 
sektorin elimellä tarkoitetaan mitä tahansa 
viranomaista tai muuta tahoa, jonka 
tehtäväksi on annettu tarjota sähköisen 
hallinnon palvelua.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus. Lisäksi huomautetaan, että joko on 
olemassa luettelo sähköisen hallinnon palveluista tai sitten ei. Avoin luettelo ei toimi 
vallitsevissa olosuhteissa, ja se voidaan helposti laatia jälkeenpäin.

Tarkistus 83
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Euroopan komissio valmistelee 
kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen 
hyväksymisestä ehdotuksen 
luottamuspalvelujen tarjoajille 
annettavasta EU:n luotettavuusmerkistä, 
joka voi auttaa kuluttajia arvioimaan 
luottamuspalvelujen tarjoajien 
sisämarkkinoilla tarjoamia erilaisia 
turvallisuustasoja.

Or. en

Tarkistus 84
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Allekirjoittajan olisi voitava antaa 
hyväksytyt sähköisten allekirjoitusten 
luontivälineet kolmannen osapuolen 
hoidettaviksi, kunhan käytössä on 
tarvittavat mekanismit ja menettelyt, joilla 
varmistetaan, että allekirjoittajalla on 
yksinomainen määräysvalta sähköisen 
allekirjoituksensa luontitietojen käyttöön ja 
välineen käytössä noudatetaan 
hyväksytyille allekirjoituksille asetettuja 
vaatimuksia.

(40) Allekirjoittajan olisi voitava antaa 
sähköisten allekirjoitusten luontivälineet 
kolmannen osapuolen hoidettaviksi, 
kunhan käytössä on tarvittavat mekanismit 
ja menettelyt, joilla varmistetaan, että 
allekirjoittajalla on yksinomainen 
määräysvalta sähköisen allekirjoituksensa 
luontitietojen käyttöön ja välineen käytössä 
noudatetaan allekirjoituksille asetettuja 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 85
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Allekirjoituksen pätevyyteen 
kohdistuvan oikeusvarmuuden 
varmistamiseksi on tärkeää yksilöidä ne 
hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen 
osatekijät, jotka validoinnin suorittavan 
tahon on arvioitava. Määrittelemällä 
vaatimukset sellaisille hyväksytyille
luottamuspalvelujen tarjoajille, jotka voivat 
tarjota hyväksyttyä validointipalvelua 
tahoille, jotka eivät halua tai voi itse 
suorittaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointia, voitaisiin 
lisäksi edistää yksityisen ja julkisen 
sektorin investointeja tällaisiin palveluihin. 
Näillä molemmilla tekijöillä hyväksyttyjen 
sähköisten allekirjoitusten validoinnista 
voitaisiin tehdä helppoa ja sujuvaa kaikille 
osapuolille unionin tasolla.

(41) Allekirjoituksen pätevyyteen 
kohdistuvan oikeusvarmuuden 
varmistamiseksi on tärkeää yksilöidä ne 
sähköisen allekirjoituksen osatekijät, jotka 
validoinnin suorittavan tahon on arvioitava. 
Määrittelemällä vaatimukset sellaisille 
luottamuspalvelujen tarjoajille, jotka voivat 
tarjota validointipalvelua tahoille, jotka 
eivät halua tai voi itse suorittaa sähköisten 
allekirjoitusten validointia, voitaisiin 
lisäksi edistää yksityisen ja julkisen 
sektorin investointeja tällaisiin palveluihin. 
Näillä molemmilla tekijöillä hyväksyttyjen 
sähköisten allekirjoitusten validoinnista 
voitaisiin tehdä helppoa ja sujuvaa kaikille 
osapuolille unionin tasolla.
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Or. en

Tarkistus 86
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 87
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että komissio on lisännyt sähköisen leiman tähän asetukseen luodakseen 
todentamismenetelmän oikeushenkilöille, joita ei ole olemassa. Herää kysymys, onko jo 
olemassa tekninen ratkaisu, joka voi kehittyä itsekseen, ja onko oikeudellinen määritelmä sen 
teknisistä vaatimuksista tällä hetkellä tarpeellinen. Selvistä vastuusäännöistä kaikille leiman 
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luomisketjun osapuolille on enemmän hyötyä.

Tarkistus 88
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On erittäin suositeltavaa lisätä [englanninkieliseen versioon] termi ”stamp” termin ”seal” 
lisäksi: Termillä ”seal” on jo kiinteä konnotaatio monen EU:n jäsenvaltion lainsäädännössä, 
jossa sitä käytetään julkisen asiakirjojen laillistamisen yhteydessä. Sen käyttöönotto 
yksityisissä asiakirjoissa aiheuttaisi huomattavaa sekaannusta asianajajien keskuudessa.

Tarkistus 89
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Tällä asetuksella olisi varmistettava 
tietojen pitkäaikainen säilyminen eli 
sähköisten allekirjoitusten ja sähköisten 
leimojen pitkän aikavälin oikeudellinen 
pätevyys, ja taattava näin, että ne voidaan 
validoida tulevista teknologian 
muutoksista riippumatta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä voidaan saavuttaa teknisesti käyttämällä avoimia standardeja, jotka ovat vapaasti 
kaikkien saatavilla, ja noudattamalla taaksepäin yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden 
periaatteita. Emme ole vielä siinä pisteessä lainsäätäjinä, ja meidän on odotettava 
teollisuuden liikkeitä. Itse asiassa meidän ei välttämättä tarvitse odottaa pitkään.

Tarkistus 90
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Koska toimivaltaiset viranomaiset 
jäsenvaltioissa käyttävät tällä hetkellä 
erilaisia kehittyneiden sähköisten 
allekirjoitusten muotoja asiakirjojensa 
sähköiseen allekirjoittamiseen, on tarpeen 
varmistaa, että jäsenvaltiot kykenevät 
teknisesti käsittelemään ainakin 
muutamia kehittyneiden sähköisten 
allekirjoitusten muotoja 
vastaanottaessaan sähköisesti 
allekirjoitettuja asiakirjoja. Kun 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät kehittyneitä 
sähköisiä leimoja, olisi vastaavasti 
välttämätöntä varmistaa, että ne 
kykenevät käsittelemään ainakin 
muutamia kehittyneiden sähköisten 
leimojen muotoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä ehdotuksella pyritään saamaan eri jäsenvaltioissa allekirjoituksiin ja leimoihin käytetyt 
tekniikat yhteentoimiviksi. Se jättää myös avoimeksi kysymyksen siitä, miten monta leimojen 
ja allekirjoitusten muotoa toimivaltaisten viranomaisten luettelossa pitäisi olla.

Tarkistus 91
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Oikeushenkilöltä peräisin olevan 
asiakirjan todentamisen lisäksi sähköisiä 
leimoja voidaan käyttää oikeushenkilön 
minkä tahansa omaisuuden, kuten 
ohjelmistokoodin tai palvelimen, 
todentamiseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ero leimojen ja allekirjoitusten välillä ei saisi olla liian suuri. Teollisuus kehittää usein näitä 
mekanismeja, koska niitä tarvitaan asianmukaisen kehyksen sisällä.

Tarkistus 92
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Tämän asetuksen tiettyjen 
yksityiskohtaisten teknisten näkökohtien 
täydentämiseksi joustavasti ja nopeasti 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavien 
seikkojen osalta: sähköisen tunnistamisen 
yhteentoimivuus, luottamuspalvelujen 
tarjoajilta vaadittavat 
tietoturvatoimenpiteet, palveluntarjoajien 
tarkastamisesta vastaavat tunnustetut 
riippumattomat tahot, luotettavat luettelot, 
sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin liittyvät vaatimukset, 
sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyihin 
varmenteisiin, niiden validointiin ja 
niiden säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 

Poistetaan.
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luontivälineiden sertifioinnista vastaavat 
laitokset, sähköisten leimojen 
tietoturvatasoihin ja sähköisten leimojen 
hyväksyttyihin varmenteisiin liittyvät 
vaatimukset ja jakelupalvelujen 
yhteentoimivuus. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. en

Perustelu

Ei ole soveliasta sisällyttää yksityiskohtaisia teknisiä näkökohtia tähän asetukseen, eikä ole 
tarpeen saavuttaa sitä, mikä on poliittisesti järkevää saavuttaa 3–7 artiklalla. Avoimuutta ja 
toimintojen eriyttämistä koskevia asianmukaisia markkinamekanismeja luottamuspalvelujen 
tarjoajien markkinoilla ei myöskään käsitellä parhaiten 15–16 artiklan ja johdanto-osan 
kappaleiden ulkopuolella. Standardointimekanismeissa olisi noudatettava normaaleja 
julkisten hankintojen standardointimenettelyjä, jotka ovat EU:ssa jo olemassa.

Tarkistus 93
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka liittyy 
erityisesti niiden standardien 
viitenumeroiden ilmoittamiseen, joiden 
käyttö johtaa olettamaan tässä asetuksessa 
säädettyjen ja delegoiduissa säädöksissä 
määriteltyjen tiettyjen vaatimusten 
noudattamisesta. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

(51) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, joka liittyy 
erityisesti niiden standardien 
viitenumeroiden ilmoittamiseen, joiden 
käyttö johtaa olettamaan tässä asetuksessa 
säädettyjen ja delegoiduissa säädöksissä 
määriteltyjen tiettyjen vaatimusten 
noudattamisesta. Tätä valtaa olisi 
käytettävä avoimen sidosryhmien 
kuulemisen jälkeen yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 94
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
markkinatoimijoille, jotka jo käyttävät 
direktiivin 1999/93/EY mukaisia 
hyväksyttyjä varmenteita, on tarpeen säätää 
riittävästä siirtymäajasta. On myös tarpeen 
säätää komission mahdollisuudesta 
hyväksyä täytäntöönpanosäädökset ja 
delegoidut säädökset ennen kyseistä 
päivämäärää.

(53) Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 
markkinatoimijoille, jotka jo käyttävät 
direktiivin 1999/93/EY mukaisia 
varmenteita, on tarpeen säätää riittävästä 
siirtymäajasta. On myös tarpeen säätää 
komission mahdollisuudesta hyväksyä 
täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut 
säädökset ennen kyseistä päivämäärää.

Or. en

Tarkistus 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 96
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, 
joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on 
tunnustettava ja hyväksyttävä toisen 
jäsenvaltion ilmoittaman sähköisen 
tunnistamisen järjestelmän piiriin kuuluvat 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden 
sähköisen tunnistamisen menetelmät.

2. Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, 
joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on 
tunnustettava ja hyväksyttävä toisen 
jäsenvaltion ilmoittaman sähköisen 
todentamisen tai tunnistamisen 
järjestelmän piiriin kuuluvat luonnollisten 
ja oikeushenkilöiden sähköisen 
todentamisen tai tunnistamisen 
menetelmät.

Or. en

Perustelu

Selvennys.
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Tarkistus 98
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tällä asetuksella vahvistetaan 
oikeudelliset puitteet tietyille sähköisille 
allekirjoituksille, niihin liittyville 
luottamuspalveluille ja verkkopalvelujen 
tiettyjen näkökohtien todentamiselle.

Or. en

Tarkistus 99
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Verkkosivustoja varten on jo olemassa käytännön standardit, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä 
ja kuluttajien tunnustamia. Hyväksyttyjen verkkosivuvarmenteiden lisäarvo on näin ollen 
epäselvä. Internet on myös luonteeltaan maailmanlaajuinen ja käyttäjät kohtaisivat 
verkkosivustoja, joihin sovelletaan EU:n säännöksiä, ja verkkosivustoja, joihin niitä ei 
sovelleta, mikä johtaisi sekaannukseen ja epävarmuuteen eikä vähiten sen takia, että ”ei-
hyväksytyt” verkkosivut eivät olisi sinänsä vähemmän turvallisia.
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Tarkistus 100
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että myös ei-hyväksytyt palvelut saavat liikkua vapaasti.

Tarkistus 101
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Yksityisen sektorin järjestelmä pitäisi periaatteessa ilmoittaa, jos jäsenvaltio on sen 
tunnustanut.

Tarkistus 102
Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden 
6 artiklassa säädettyjen 
ilmoittamisehtojen mukaisesti 
toteuttamaan tai luottamuspalvelujen 
tarjoajan jäsenvaltion puolesta ja tämän 
vastuulla toteuttamaan sähköiseen 
tunnistamiseen.

Or. en

Tarkistus 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden 
itsensä toteuttamaan, niiden puolesta 
toteutettuun tai niiden vastuulla 
tapahtuvaan sähköiseen todentamiseen ja 
tunnistamiseen sekä siihen liittyviin 
luottamuspalvelujen tarjoajiin.

Or. en

Tarkistus 104
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä asetusta ei sovelleta sellaisten 
sähköisten luottamuspalvelujen tarjontaan, 
joita tarjotaan sisäiseen tarkoitukseen 
suljetussa osapuolten ryhmässä. Kolmas 
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osapuoli, joka haluaa kiistää tällaisen 
luottamuspalvelun pätevyyden, ei voi 
tehdä sitä vain sillä perusteella, että 
luottamuspalvelu ei täytä tämän 
asetuksen vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto oli epäselvä ja olisi voinut antaa vaikutelman, että yksityisoikeuden 
kautta olisi voinut jättäytyä asetuksen ulkopuolelle. Sen sijaan on tehtävä selväksi, että 
kyseiset palvelut eivät ole yleisesti tarjolla ja että osapuolet muodostavat rajallisen ja 
määritellyn ryhmän.

Tarkistus 105
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä asetusta sovelletaan 
hyväksyttyihin ja ei-hyväksyttyihin 
luottamuspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat 
sijoittautuneet unioniin tai tarjoavat 
unionissa palveluja. Tätä asetusta ei
sovelleta vapaaehtoisiin 
yksityisoikeudellisiin sopimuksiin 
perustuvien sähköisten 
luottamuspalvelujen tarjontaan, joka ei liity 
julkisiin palveluihin.

Or. en

Tarkistus 106
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmaisu ”vapaaehtoiset sopimukset” aiheuttaa sekaannusta, koska kyseistä käsitettä ei ole 
oikeudellisessa mielessä monissa jäsenvaltioissa. Asetuksen soveltamisalan pitäisi olla 
mahdollisimman laaja – tämä teksti voisi mahdollistaa aukon, jossa osapuolet voisivat 
määritellä minkä tahansa sopimuksen ”vapaaehtoiseksi sopimukseksi”. Tarkistus on 
yhdenmukainen nykyisen sähköisistä allekirjoituksista annetun direktiivin (1999/93/EY) 
tekstin kanssa.

Tarkistus 107
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallista 
suvereniteettia niiden on varmistettava, 
että kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä säädetyt muodot eivät 
vaaranna sähköisten luottamuspalvelujen 
oikeudellista pätevyyttä julkisen tai 
yksityisen oikeuden vaatimusten mukaan.

Or. en

Tarkistus 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1) ’sähköisellä tunnistamisella’ sähköisen 
todentamisen prosessia, jossa käytetään 
yksiselitteisesti tiettyä luonnollista tai 
oikeushenkilöä edustavia tunnistetietoja 
sähköisessä muodossa ja jonka 
yhteydessä:
a) tukeutuva osapuoli voi käyttää 
tunnistetietoja henkilön tunnistamiseen 
vain, jos tietyt ehdot täyttyvät (ehdollinen 
sähköinen tunnistaminen) tai
b) tukeutuva osapuoli voi käyttää 
tunnistetietoja henkilön tunnistamiseen 
(ehdoton sähköinen tunnistaminen);

Or. en

Tarkistus 109
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1) ’sähköisellä tunnistamisella’ prosessia, 
jossa käytetään yksiselitteisesti tai 
määrättyyn tarkoitukseen tarvittavassa
määrin tiettyä luonnollista tai 
oikeushenkilöä edustavia henkilön 
tunnistetietoja sähköisessä muodossa;

Or. en

Perustelu

Tietojen minimoinnin periaate olisi sisällytettävä tähän ehdotukseen. Vaikka jotkut palvelut 
vaativat yksiselitteistä tunnistamista, toiset eivät välttämättä vaadi kaiken tiedon siirtämistä. 
Käytännön esimerkki voisi olla yksinkertainen iän tarkastaminen, mihin ei tarvita muita 
henkilötietoja.
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Tarkistus 110
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 111
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) ’transaktiolla’ istuntoa tai yhteyttä 
henkilön ja tukeutuvan osapuolen välillä;

Or. en

Perustelu

Transaktio on määriteltävä muita määritelmiä varten. Rajoittaminen istuntoon sulkee pois 
esimerkiksi pitkäkestoiset sopimussuhteet, jotka sisältävät useita yhteyksiä osapuolten välillä. 
Viimeksi mainittu katsotaan suhteeksi, ja sitä koskee jäljempänä mainittu asiayhteydestä 
riippuva sähköinen todentaminen. Istunnolla viitataan pikemminkin aikaan, jonka henkilö 
keskittyy tiettyyn tehtävään, esimerkiksi kun hän käy jollain verkkosivustolla.

Tarkistus 112
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b) ’ei liitettävissä olevalla sähköisellä 
todentamisella’ prosessia, jossa 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
määreitä koskevia tietoja käytetään 
sähköisessä muodossa siten, että annetut 
määreet ja lisätiedot eivät salli 
transaktiota liitettävän henkilöön tai 
toiseen transaktioon;

Or. en

Perustelu

Monessa käyttötarkoituksessa suoran yhteyden luominen henkilöön on tarpeetonta ja yleisesti 
tietosuojanäkökulmasta sekä erityisesti tietojen minimoinnin periaatteen näkökulmasta ei-
toivottua tai niiden vastaista (direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta). 
Verkkopalvelu voi tarvita esimerkiksi tietoa siitä, että asiakas on yli 18-vuotias, muttei tämän 
nimeä, osoitetta tai tarkkaa syntymäpäivää, sen varmistamiseksi, että asiakas voi käyttää 
tiettyä palvelua tai tilata tiettyjä tuotteita. Tässä tapauksessa tarvittavien henkilökohtaisten 
määreiden anonyymi tarkastus riittää, ja asiakas voi pysytellä anonyyminä.

Tarkistus 113
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c) ’asiayhteydestä riippuvalla 
sähköisellä todentamisella’ prosessia, 
jossa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön määreitä koskevia tietoja 
käytetään sähköisessä muodossa siten, 
että annetut määreet sallivat sen 
tarkastamisen, että sama henkilö on 
todennettu sähköisesti saman 
asiayhteyden puitteissa aiemmassa 
transaktiossa; 

Or. en
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Perustelu

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, birthdate 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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 114
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’sähköisen tunnistamisen menetelmällä’ 
aineellista tai aineetonta yksikköä, joka 
sisältää tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja ja jota käytetään 5 
artiklassa tarkoitettuihin verkkopalveluihin 
pääsemiseksi;

2) ’sähköisen todentamisen menetelmällä’ 
aineellista tai aineetonta yksikköä, joka 
sisältää tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja ja jota käytetään 5 
artiklassa tarkoitettuihin verkkopalveluihin 
pääsemiseksi;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta todentamisen käsitteen käyttöön otosta yleisempänä prosessina 
tunnistamisen ollessa erityinen muoto, joka liittyy tunnistetietoihin.
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Tarkistus 115
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’sähköisen tunnistamisen järjestelmällä’ 
sähköiseen tunnistamiseen liittyvää 
järjestelmää, jonka puitteissa sähköisen 
tunnistamisen menetelmiä annetaan tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden käyttöön;

3) ’sähköisen todentamisen järjestelmällä’ 
sähköiseen todentamiseen liittyvää 
järjestelmää, jonka puitteissa sähköisen 
todentamisen menetelmiä annetaan tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöiden käyttöön;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on seurausta todentamisen käsitteen käyttöön otosta yleisempänä prosessina 
tunnistamisen ollessa erityinen muoto, joka liittyy tunnistetietoihin.

Tarkistus 116
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4) ’sähköisellä validoinnilla’ sähköistä 
prosessia, joka mahdollistaa luonnollisen 
tai oikeushenkilön sähköisen todentamisen
tai sähköisen tiedon alkuperän ja 
koskemattomuuden validoinnin;

Or. en

Perustelu

Näin noudatetaan tieteessä ja kirjallisuudessa vakiintuneita termejä eron tekemiseksi 
sähköisen todentamisen ja tunnistamisen välillä (katso 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta). 
Annettujen määreiden pätevyyden tarkastusprosessi edellyttää todentamiselle vaihtoehtoista 
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termiä. Sähköinen validointi on valittu 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan nykyisen 
sanamuodon mukaan.

Tarkistus 117
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) ’tunnistetiedoilla’ määreitä, joiden 
tiedoilla määritetään yksittäinen fyysinen 
henkilö, esimerkiksi nimen ja osoitteen 
yhdistelmä tai nimen ja syntymäajan 
yhdistelmä tai muu tieto, esimerkiksi 
passin numero tai yksilöivä 
henkilönumero;

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä kuvaa tunnistetiedot toiminnallisesta näkökulmasta. Kattava määreiden 
luettelo on jätetty tarkoituksella pois, koska jäsenvaltiot voivat pitää eri määreitä pakollisina 
selvälle ja yksiselitteiselle tunnistamiselle.

Tarkistus 118
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) ’myöntäjällä’ tahoa, joka vahvistaa 
henkilön yhden tai useamman määreen 
pätevyyden myöntämällä haltijalle 
sähköisen tunnistamisen menetelmän;

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen määritelmä, jossa käsitellään suoraan myöntäjiä ja tietosuojavaatimuksia, katso 
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4 a artikla jäljempänä.

Tarkistus 119
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c) ’validointipalvelulla’ tahoa, joka 
vastaa todentamismahdollisuudesta, jonka 
ilmoittava jäsenvaltio on varmistanut 
6 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen määritelmä, jossa käsitellään validointipalveluja ja tietosuojavaatimuksia, katso 
4 a artikla jäljempänä.

Tarkistus 120
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d) ’haltijalla’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolle sähköisen 
todentamisen menetelmä on myönnetty;

Or. en

Perustelu

Puuttuva määritelmä.

Tarkistus 121
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e) ’tukeutuvalla osapuolella’ 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
jolle sähköisen todentamisen menetelmän 
haltija tarkastaa määreitä;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa viitataan jo tukeutuviin osapuoliin 1 artiklan d kohdassa ilman asianmukaista 
määritelmää.

Tarkistus 122
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) allekirjoittaja ei voi mitenkään 
ymmärtää väärin allekirjoitustransaktiota 
ja paljastaa tahtomattaan allekirjoitusta 
kolmannelle osapuolelle ja

Or. en

Tarkistus 123
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se on luotu käyttäen sähköisen 
allekirjoituksen luontitietoja, joita 

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

allekirjoittaja voi käyttää korkealla 
varmuustasolla ja

Or. fr

Perustelu

Säännöksen jouston lisäämiseksi lauseesta poistetaan sanat ”käyttää yksinomaisessa 
valvonnassaan”, jotta allekirjoittaja voisi delegoida allekirjoituksensa valtuutetulle 
edustajalle.

Tarkistus 124
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 125
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’varmenteella’ sähköistä todistusta, 
joka liittää luonnollisen henkilön sähköisen 
allekirjoituksen validointitiedot tai 
oikeushenkilön sähköisen leiman 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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validointitiedot varmenteeseen ja vahvistaa 
nämä kyseiseen henkilöön liittyvät tiedot;

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 126
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 127
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) ‘luottamuspalvelulla’ sähköistä 
palvelua, joka koostuu sähköisten 
allekirjoitusten, sähköisten leimojen, 

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

sähköisten aikaleimojen, sähköisten 
asiakirjojen, sähköisten jakelupalvelujen 
tai sähköisten varmenteiden, mukaan 
luettuina sähköisten allekirjoitusten ja 
sähköisten leimojen varmenteet, 
luomisesta, tarkastamisesta, validoinnista, 
käsittelystä ja säilyttämisestä;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 128
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 129
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 14 kohta
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Komission teksti Tarkistus

14) ’luottamuspalvelun tarjoajalla’ 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa 
yhtä tai useampaa luottamuspalvelua;

14) ’luottamuspalvelun tarjoajalla’ 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa 
yhtä tai useampaa luottamuspalvelua,
kuten tässä asetuksessa määritellään;

Or. en

Perustelu

Tällä poistetaan moniselitteisyys luottamuspalveluista, esimerkiksi rahoitusalalla.

Tarkistus 130
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’hyväksytyllä luottamuspalvelun 
tarjoajalla’ luottamuspalvelun tarjoajaa, 
joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset;

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 131
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 18 kohta
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Komission teksti Tarkistus

18) ’hyväksytyllä sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineellä’ 
sähköisen allekirjoituksen luontivälinettä, 
joka täyttää liitteessä II säädetyt 
vaatimukset;

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 132
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’kehittyneellä sähköisellä leimalla’ 
sähköistä leimaa, joka täyttää seuraavat 
vaatimukset:

Poistetaan.

a) se liittyy yksiselitteisesti leiman 
luojaan;
b) sillä voidaan yksilöidä leiman luoja;
c) se on luotu käyttäen sähköisen leiman 
luontitietoja, joita leiman luoja voi 
korkealla varmuustasolla käyttää 
valvonnassaan sähköisen leiman 
luomiseen ja
d) se on liitetty kohteenaan olevaan 
tietoon siten, että tiedon mahdollinen 
myöhempi muuttaminen voidaan havaita;

Or. en
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Perustelu

Vaikuttaa siltä, että komissio on lisännyt sähköisen leiman tähän asetukseen luodakseen 
todentamismenetelmän oikeushenkilöille, joita ei ole olemassa. Herää kysymys, onko jo 
olemassa tekninen ratkaisu, joka voi kehittyä itsekseen, ja onko oikeudellinen määritelmä sen 
teknisistä vaatimuksista tällä hetkellä tarpeellinen.

Tarkistus 133
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 22 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 134
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 24 kohta

Komission teksti Tarkistus

24) ’sähköisen leiman hyväksytyllä 
varmenteella’ todistusta, jota käytetään 
sähköisen leiman tukena, jonka on 
myöntänyt hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja ja joka 

Poistetaan.
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täyttää liitteessä III säädetyt vaatimukset;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 135
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

26) ’hyväksytyllä sähköisellä 
aikaleimalla’ sähköistä aikaleimaa, joka 
täyttää 33 artiklassa säädetyt vaatimukset;

Poistetaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 136
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

29) ’hyväksytyllä sähköisellä 
jakelupalvelulla’ sähköistä 
jakelupalvelua, joka täyttää artiklassa 36 

Poistetaan.
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säädetyt vaatimukset;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 137
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hyväksytyn verkkosivustojen todentamisen lisäarvo on epäselvä.

Tarkistus 138
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Katso johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty tarkistus.

Tarkistus 139
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. ro

Tarkistus 140
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Tietojen käsittely ja suojaaminen

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien, 
myöntäjien, validointipalvelujen, 
tukeutuvien osapuolten ja valvontaelinten 
on varmistettava, että henkilötietoja 
käsitellään lainmukaisesti ja 
oikeudenmukaisella tavalla noudattaen 
direktiiviä 95/46/EY.
2. Luottamuspalvelujen tarjoajien, 
myöntäjien ja validointipalvelujen on 
noudatettava henkilötietojen käsittelyssä 
direktiiviä 95/46/EY. Tällaisessa 
käsittelyssä on pidättäydyttävä 
vähimmäistiedoissa, jotka ovat tarpeen 
sähköisen henkilökortin tai varmenteen 
myöntämiseksi ja ylläpitämiseksi, 
sähköisen todentamisen validoimiseksi tai 
luottamuspalvelun tarjoamiseksi.
3. Luottamuspalvelujen tarjoajien, 
myöntäjien ja validointipalvelujen on 
taattava sähköisen henkilökortin saajaan 
tai palvelujen tarjonnan kohteena olevaan 
henkilöön liittyvien tietojen 
luottamuksellisuus ja koskemattomuus.
4. Jäsenvaltiot eivät saa estää sitä, että
luottamuspalvelujen tarjoaja ilmoittaa
sähköisissä todentamismenetelmissä
allekirjoittajan todellisen nimen sijasta tai 
sen lisäksi salanimen, tai sitä, että
luottamuspalvelujen tarjoaja ilmoittaa
sähköisten allekirjoitusten varmenteissa
salanimen allekirjoittajan todellisen 
nimen sijasta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta salanimelle kansallisessa 
lainsäädännössä annettavia 
oikeusvaikutuksia.
5. Validointipalvelut eivät saa kerätä tai 
säilyttää tietoja enempää kuin 
validointiprosessissa tarvitaan. 
Validointipalvelut eivät saa profiloida 
allekirjoittajia, tukeutuvia osapuolia tai 
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muita asiakkaita. Lokeja saa säilyttää 
petosten ja tunkeutumisten havaitsemista 
varten korkeintaan 90 päivää.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastavuoroinen tunnustaminen ja 
hyväksyminen

Vastavuoroinen tunnustaminen

Or. en

Tarkistus 142
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 1. Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 
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kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä tunnistamista
sähköisen tunnistamisen menetelmän ja 
todentamisen avulla, kaikki toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otetut sähköisen 
tunnistamisen menetelmät, jotka kuuluvat 
sellaisen järjestelmän piiriin, joka sisältyy 
komission 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen julkaisemaan 
luetteloon, on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kyseisen palvelun käyttöä 
varten.

kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä todentamista
sähköisen todentamisen menetelmän 
avulla, ilmoitetut sähköisen todentamisen 
menetelmät, joiden varmistustaso on sama 
tai korkeampi ja jotka on otettu käyttöön 
toisessa jäsenvaltiossa, on tunnustettava 
kansallisen lainsäädännön tai 
hallinnollisen käytännön nojalla saman 
alan verkkopalvelun käyttöä varten.
Lisäksi kaikki toisessa jäsenvaltiossa 
käyttöön otetut sähköisen todentamisen
menetelmät, jotka kuuluvat sellaisen 
järjestelmän piiriin, joka sisältyy komission 
7 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen julkaisemaan luetteloon, on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kyseisen 
palvelun käyttöä varten.

2. Jäsenvaltio voi rajoittaa ilmoitettujen 
sähköisen todentamisen menetelmien 
tunnustamista ja hyväksymistä tietyllä 
alalla tai tietyillä aloilla.
3. Jäsenvaltio voi peruuttaa sähköisen 
todentamisen menetelmän tunnustuksen 
tai hyväksynnän, jos turvallisuus 
vaarantuu, myös siinä tapauksessa, että 
varmenteita on myönnetty huijareille tai 
mekanismi on teknisesti haavoittuva.

Or. en

Perustelu

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 
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other customers – as in the Diginotar case.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kun verkkopalvelun käyttö jäsenvaltiossa 
tai unionin toimielimessä edellyttää 
unionin tai kansallisen lainsäädännön tai 
hallinnollisen käytännön nojalla sähköistä 
tunnistamista sähköisen tunnistamisen 
menetelmän ja todentamisen avulla, kaikki 
toisessa jäsenvaltiossa tai unionin 
toimielimessä käyttöön otetut sähköisen 
tunnistamisen menetelmät, jotka kuuluvat 
sellaisen järjestelmän piiriin, joka sisältyy 
komission 7 artiklassa julkaisemaan 
luetteloon, on tunnustettava ja 
hyväksyttävä ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa tai unionin toimielimessä 
kyseisen verkkopalvelun käyttöä varten
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun luettelo on julkaistu kyseinen 
järjestelmä mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 144
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä tunnistamista 

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

käytännön nojalla sähköistä tunnistamista 
sähköisen tunnistamisen menetelmän ja 
todentamisen avulla, kaikki toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otetut sähköisen 
tunnistamisen menetelmät, jotka kuuluvat 
sellaisen järjestelmän piiriin, joka sisältyy 
komission 7 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen julkaisemaan 
luetteloon, on tunnustettava ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa kyseisen palvelun käyttöä 
varten edellyttäen, että kyseiset sähköisen 
tunnistamisen menetelmät vastaavat 
henkilöllisyyden varmistustasoa, joka on 
sama tai korkeampi kuin henkilöllisyyden 
varmistustaso, jota vaaditaan kyseisen 
palvelun käyttöä varten ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 145
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kun verkkopalvelun käyttö edellyttää 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön nojalla sähköistä tunnistamista 
sähköisen tunnistamisen menetelmän ja 
todentamisen avulla, kaikki toisessa 
jäsenvaltiossa käyttöön otetut sähköisen 
tunnistamisen menetelmät, jotka ovat 
samaa tai korkeampaa 
tietoturvavarmistustasoa ja ilmoitettu 7 
artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, on tunnustettava kyseisen 
palvelun käyttöä varten verkossa kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun komissio 
on julkaissut ilmoitettujen järjestelmien 
luettelon.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus selkeyttää artiklaa, ja sana ”hyväksyttävä” on poistettu, koska on epäselvää mitä 
eroa hyväksymisellä ja tunnustamisella on oikeudellisesti ja onko se lainkaan tarpeellinen. 
Jäsenvaltioille on myös annettava määräaika, johon mennessä niiden on toteutettava 
tarvittavat toimet tunnustaakseen muita tunnistamisjärjestelmiä sen jälkeen kun ne on 
ilmoitettu ja julkaistu. Turvatasojen olisi oltava samaa tai korkeampaa tasoa, jotta vältetään 
kilpailu alimmasta tasosta.

Tarkistus 146
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kun sähköinen tunnistaminen sähköisen 
tunnistamisen menetelmän ja 
todentamisen avulla on kansallisen 
lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön 
nojalla käytettävissä verkkopalvelua 
varten, kaikki toisessa jäsenvaltiossa
käyttöön otetut sähköisen tunnistamisen 
menetelmät, jotka kuuluvat sellaisen 
järjestelmän piiriin, joka sisältyy komission 
7 artiklassa tarkoitettua 
teknologianeutraaliuteen perustuvaa 
koordinointimenettelyä noudattaen 
julkaisemaan luetteloon ja jonka 
turvallisuustaso on sama tai korkeampi 
kuin palvelun käyttöön vaadittu 
turvallisuustaso, on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kyseisen palvelun käyttöä 
varten.

Or. en

Tarkistus 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

1 kohtaa sovelletaan vain erityisiin rajat 
ylittäviin julkisiin palveluihin. Kyseisten 
rajat ylittävien palvelujen 
määrittelemiseksi komission on laadittava 
luettelo täytäntöönpanosäädöksen avulla. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 148
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 alakohtaa sovelletaan vain erityisiin 
rajat ylittäviin julkisiin palveluihin. 
Kyseisten rajat ylittävien palvelujen 
määrittelemiseksi komission on laadittava 
luettelo täytäntöönpanosäädöksen avulla. 
Kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä 
noudatetaan 8 artiklan päätöksiä, ja se 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädännön nojalla ylläpitää ja käyttää 
omia verkkopalvelujen 
tunnistamisjärjestelmiään, jotka eivät ole 
2 alakohdassa tarkoitetussa luettelossa.

Or. en

Tarkistus 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädännön nojalla tarjota 
vapaaehtoisesti sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiä muiden jäsenvaltioiden 
kansalaisten käyttöön.

Or. en

Tarkistus 151
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähköisen tunnistamisen järjestelmien 
ilmoittamisehdot

Sähköisen todentamisen tai tunnistamisen 
järjestelmien ilmoittamisehdot

Or. en

Tarkistus 152
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen tunnistamisen järjestelmä 
voidaan ilmoittaa 7 artiklan mukaisesti, jos 
kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Sähköisen todentamisen tai 
tunnistamisen järjestelmä voidaan ilmoittaa 
7 artiklan mukaisesti, jos kaikki seuraavat 
ehdot täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 153
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen tunnistamisen järjestelmä 
voidaan ilmoittaa 7 artiklan mukaisesti, jos 
kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 154
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Yksityisen sektorin järjestelmä pitäisi periaatteessa ilmoittaa, jos jäsenvaltio on sen 
tunnustanut.

Tarkistus 155
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sähköisen tunnistamisen menetelmä on 
annettu käyttöön:

Or. en

Tarkistus 156
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 157
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

annettu käyttöön:

i) ilmoittavan jäsenvaltion toimesta,

ii) ilmoittavan jäsenvaltion 
toimeksiannosta tai
iii) riippumatta ilmoittavasta 
jäsenvaltiosta, ja se on kyseisen 
jäsenvaltion tunnustama;

Or. en

Tarkistus 158
Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

a a) sähköisen tunnistamisen menetelmä 
on annettu lainsäädännössä virallisena 
asiakirjana ja kansallisena tunnisteena 
ilmoittavassa jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 159
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) kyseisen järjestelmän mukaista 
sähköisen tunnistamisen menetelmää 
voidaan käyttää ainakin yhteen sellaiseen 
julkisen sektorin elimen palveluun
pääsemiseksi, joka edellyttää ilmoittavassa 
jäsenvaltiossa sähköistä tunnistamista;

Or. en
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Tarkistus 160
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 161
Sajjad Karim

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sähköisen tunnistamisen järjestelmä 
täyttää 8 artiklassa tarkoitettua 
yhteentoimivuusmallia koskevat 
vaatimukset,

Or. en

Tarkistus 162
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
henkilötunnistetiedot on liitetty 

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

varmasti kyseisellä henkilöllisyyden 
varmistustasolla 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun luonnolliseen tai 
oikeushenkilöön hetkellä, jolloin 
sähköisen tunnistamisen menetelmä 
otetaan käyttöön järjestelmän puitteissa;

Or. en

Tarkistus 163
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
käytössä on mekanismi sen toteamiseksi, 
että todentamistiedot vahvistavat 
yksiselitteisesti 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun luonnollisen tai 
oikeushenkilön toivotut henkilötiedot;

Or. en

Tarkistus 164
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tietojen minimoinnin periaate olisi sisällytettävä tähän ehdotukseen. Vaikka jotkut palvelut 
vaativat yksiselitteistä tunnistamista, toiset eivät välttämättä vaadi kaiken tiedon siirtämistä. 
Käytännön esimerkki voisi olla yksinkertainen iän tarkastaminen, mihin ei tarvita muita 
henkilötietoja.

Tarkistus 165
Sajjad Karim

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

Komission teksti Tarkistus

c a) osapuoli, joka toteuttaa sähköisen 
tunnistamisen menetelmän järjestelmän 
puitteissa, varmistaa, että c alakohdassa 
tarkoitetut henkilökohtaiset tunnistetiedot 
on liitetty riittävän varmasti kyseisellä 
henkilöllisyyden varmistustasolla 
sähköisen tunnistamisen menetelmään, 
kun sähköisen tunnistamisen menetelmä 
toteutetaan;

Or. en

Tarkistus 166
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on jatkuvasti ja veloituksetta 
käytettävissä todentamismahdollisuus niin, 
että mikä tahansa järjestelmään 
tukeutuva taho voi validoida sähköisessä 
muodossa vastaanotetut henkilökohtaiset 
tunnistetiedot. Jäsenvaltiot eivät saa 
asettaa niiden alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneille, tällaista 

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on veloituksetta käytettävissä 
todentamismahdollisuus. Ilmoittava 
jäsenvaltio varmistaa, että verkossa on 
käytettävissä päästä päähän 
-todentamispalveluja, jotka ovat 
tukeutuvien osapuolten käytettävissä 
avointen standardien perusteella niin, että
ne voivat validoida sähköisessä muodossa 
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todentamismahdollisuutta hyödyntäville 
järjestelmään tukeutuville tahoille 
minkäänlaisia teknisiä erityisvaatimuksia.
Jos ilmenee ilmoitettuun 
tunnistamisjärjestelmään tai 
todentamismahdollisuuteen liittyvä
poikkeama tai näiden jonkin osan 
turvallisuus on vaarantunut, jäsenvaltioiden 
on viipymättä keskeytettävä tai 
peruutettava ilmoitettu 
tunnistamisjärjestelmä tai 
todentamismahdollisuus tai osa, jonka 
turvallisuus on vaarantunut, ja ilmoitettava 
asiasta muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle 7 artiklan mukaisesti;

vastaanotetut henkilökohtaiset todentamis-
ja tunnistetiedot. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimia, jotka mahdollistavat ei 
liitettävissä olevan sähköisen 
todentamisen. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden on tarjottava 
todentamismahdollisuus verkossa tai 
tarjottava muulla tavoin kaikki tarvittavat 
eritelmät ja viitetäytäntöönpanot 
tukeutuville osapuolille, jotta nämä voivat 
tarkastaa sähköinen todentamisen tai 
sähköisen tunnistamisen kohtuullisin 
toimin.

Jos jäsenvaltio saa tietää, että ilmoitettuun 
tunnistamisjärjestelmään tai 
todentamismahdollisuuteen liittyy
poikkeama tai näiden jonkin osan 
turvallisuus on vaarantunut niin 
riippumatta siitä, käytetäänkö 
järjestelmää tai mahdollisuutta sen 
omalla vastuulla vai muun jäsenvaltion 
vastuulla, jäsenvaltion on ilmoitettava 
turvallisuusuhasta välittömästi 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
7 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
keskeytettävä tai peruutettava 
tukeutuminen ilmoitettuun 
tunnistamisjärjestelmään tai 
todentamismahdollisuuteen tai osaan, 
jonka turvallisuus on vaarantunut. Muille 
osapuolille ilmoitetaan asiasta 15 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen velvollisuuksien 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 167
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on jatkuvasti ja veloituksetta 
käytettävissä todentamismahdollisuus niin, 
että mikä tahansa järjestelmään tukeutuva 
taho, joka on sijoittautunut kyseisen 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle, voi 
validoida sähköisessä muodossa 
vastaanotetut henkilökohtaiset 
tunnistetiedot. Tällaista todentamista on 
tarjottava veloituksetta, kun käytetään 
julkisen sektorin elimen verkkopalvelua.
Jäsenvaltiot eivät saa perusteettomasti 
asettaa niiden alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneille, tällaista 
todentamismahdollisuutta hyödyntäville 
järjestelmään tukeutuville tahoille 
minkäänlaisia teknisiä erityisvaatimuksia.
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ja komissiolle 7 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 168
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Vaikka julkisten palvelujen olisi oltava veloituksettomia, mikään ei estä osapuolia sopimasta 
veloituksesta yksityisten transaktioiden tapauksessa. Vaikka yhteentoimivuuden onkin oltava 
tämän asetuksen johtava periaate, jäsenvaltioille on kuitenkin annettava mahdollisuus asettaa 
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tiettyjä teknisiä vaatimuksia, kun ne ovat keskeisiä järjestelmän kannalta, ja erityisesti, kun ne 
koskevat keskeisiä turvallisuusnäkökohtia.

Tarkistus 169
Sajjad Karim

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

Komission teksti Tarkistus

d a) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on käytettävissä todentaminen 
niin, että mikä tahansa järjestelmään 
tukeutuva taho, joka on sijoittautunut 
kyseisen jäsenvaltion alueen ulkopuolelle, 
voi validoida sähköisessä muodossa 
vastaanotetut henkilökohtaiset 
tunnistetiedot. Tällaista todentamista on 
tarjottava veloituksetta, kun käytetään 
julkisen sektorin elimen verkkopalvelua. 
Jäsenvaltiot eivät saa perusteettomasti 
asettaa teknisiä erityisvaatimuksia 
tukeutuville tahoille, jotka aikovat 
suorittaa tällaisen todentamisen.

Or. en

Tarkistus 170
Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

d a) validointipalvelujen on tarjottava 
haltijan päätöksestä allekirjoitettu tai 
leimattu todiste haltijan valitsemista 
määreistä.
Anonyymin todentamisen tapauksessa 
annettua vahvistusta ei saa voida yhdistää 
haltijaan tai muihin vahvistuksiin tai 
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henkilökohtaisiin määreisiin.
Asiayhteydestä riippuvan sähköisen 
todentamisen tapauksessa liitettävyys on 
sallittu vain erityisen asiayhteyden 
puitteissa;

Or. en

Perustelu

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 
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 171
Marita Ulvskog

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

Komission teksti Tarkistus

d a) d kohdassa tarkoitettu 
validointipalvelu noudattaa tietojen 
minimoinnin periaatetta ja voi kerätä ja 
säilyttää tietoja vain validoinnin tekemistä 
varten. Validointipalvelu ei saa profiloida 
allekirjoittajia, tukeutuvia osapuolia tai 
muita asiakkaita.

Or. en
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Tarkistus 172
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

e) ilmoittava jäsenvaltio ottaa vastuun: e) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion vastuuta olisi käsiteltävä erikseen. Katso jäljempänä olevat tarkistukset.

Tarkistus 173
Amelia Andersdotter

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

Komission teksti Tarkistus

i) c alakohdassa tarkoitetusta 
henkilökohtaisten tunnistetietojen 
yksiselitteisestä liittämisestä ja

i) siitä, että sähköisen todentamisen 
menetelmää varten annetut tiedot 
yksiselitteisesti vahvistavat yksittäisen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
määreet ja

Or. en

Tarkistus 174
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

i) c alakohdassa tarkoitetusta 
henkilökohtaisten tunnistetietojen 

i) c alakohdassa tarkoitetusta 
henkilökohtaisten tunnistetietojen 
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yksiselitteisestä liittämisestä ja liittämisestä ja

Or. en

Perustelu

Liittämisen ei tarvitse aina olla yksiselitteinen. Katso jäljempänä olevat tarkistukset.

Tarkistus 175
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a) Ilmoittava jäsenvaltio voi ilmoittaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
varmennepalvelujen tarjoajan sähköisen 
tunnistamisen järjestelmän vain, jos 
kyseinen tarjoaja täyttää kaikki tässä 
direktiivissä säädetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 176
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen tunnistamisen järjestelmän 
ilmoittavien jäsenvaltioiden on ilman 
aiheetonta viivytystä toimitettava 
komissiolle seuraavat tiedot ja niiden 
mahdolliset myöhemmät muutokset:

1. Sähköisen todentamisen tai 
tunnistamisen järjestelmän ilmoittavien 
jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta 
viivytystä toimitettava komissiolle 
seuraavat tiedot ja niiden mahdolliset 
myöhemmät muutokset:

Or. en
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Tarkistus 177
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä, mukaan 
luettuna henkilöllisyyden varmistustasot;

Or. en

Tarkistus 178
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä ja sen 
tietoturvavarmistustasosta;

Or. en

Tarkistus 179
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
todentamisen tai tunnistamisen 
järjestelmästä;

Or. en
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Tarkistus 180
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoitetusta sähköisen tunnistamisen 
järjestelmästä vastaavat viranomaiset;

b) ilmoitetusta sähköisen todentamisen tai 
tunnistamisen järjestelmästä vastaavat 
viranomaiset;

Or. en

Tarkistus 181
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoitetusta sähköisen tunnistamisen 
järjestelmästä vastaavat viranomaiset;

b) ilmoitetusta sähköisen tunnistamisen 
järjestelmästä vastaava viranomainen tai 
vastaavat viranomaiset;

Or. en

Tarkistus 182
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) tiedot tahosta tai tahoista, jotka 
hallinnoivat henkilökohtaisten 
tunnistetietojen tarkastamista;

Or. en
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Tarkistus 183
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) tiedot siitä, mikä taho hallinnoi 
asianmukaisten määreiden rekisteröintiä;

Or. en

Tarkistus 184
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) tiedot siitä, mikä taho hallinnoi 
henkilötunnisteiden rekisteröintiä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus tietojen minimointia koskevan periaatteen soveltamiseksi. [Englanninkielistä 
versiota] selkeytetään myös siltä osin, että tässä yhteydessä kyse on pikemminkin tahosta kuin 
henkilöstä.

Tarkistus 185
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kuvaus siitä, miten 8 artiklassa 
tarkoitettuja yhteentoimivuuden puitteita 
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koskevat vaatimukset täytetään;

Or. en

Tarkistus 186
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus todentamismahdollisuudesta; d) kuvaus todentamismahdollisuudesta ja 
teknisistä vaatimuksista, joita tukeutuville 
osapuolille on asetettu;

Or. en

Tarkistus 187
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus todentamismahdollisuudesta; d) kuvaus 6 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetusta 
todentamismahdollisuudesta;

Or. en

Tarkistus 188
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) järjestelyt joko ilmoitetun 
tunnistamisjärjestelmän tai

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

joiden turvallisuus on vaarantunut, 
keskeyttämistä tai peruuttamista varten.

Or. en

Tarkistus 189
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sähköisen tunnistamisen 
tietoturvatarkastusjärjestelmän 
tarkastettavissa olevat varmistukset 
16 artiklan 1 kohdan vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

(Katso 8 artiklan 2 kohtaan ja 16 artiklan 1 kohtaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Tällä varmistetaan se, että kaikille ilmoitetuilla järjestelmille tehdään todellakin riippumaton, 
kolmannen osapuolen tarkastus. Katso 8 artiklan 2 kohtaan ja 16 artiklan 1 kohtaan tehdyt 
tarkistukset.)

Tarkistus 190
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Verkkosivusto olisi todennäköisesti käyttäjäystävällisempi vaihtoehto.

Tarkistus 191
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos komissio saa ilmoituksen 2 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson umpeutumisen 
jälkeen, se julkaisee Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä 2 kohdassa 
tarkoitetun luettelon tarkistukset yhden 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 192
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
1. Kun 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
ilmoitettuun sähköisen tunnistamisen 
järjestelmään tai 6 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun 
todentamiseen liittyy poikkeama tai niiden 
jonkin osan turvallisuus on vaarantunut 
tavalla, joka vaikuttaa järjestelmän 
luotettavuuteen rajat ylittävissä 
transaktioissa, ilmoittavan jäsenvaltion on 
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viipymättä keskeytettävä tai peruutettava 
kyseisen sähköisen tunnistamisen 
järjestelmän tai todentamisen tai 
vaarantuneen osan rajat ylittävät osa ja 
ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle.
2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu poikkeama 
tai vaarantuminen on korjattu, 
ilmoittavan jäsenvaltion on palautettava 
todentaminen ja ilmoitettava siitä ilman 
aiheetonta viivytystä muille jäsenvaltioille 
ja komissiolle.
3. Jos 1 kohdassa tarkoitettua 
poikkeamaa tai vaarantumista ei korjata 
kolmen kuukauden kuluessa 
keskeytyksestä tai peruutuksesta, 
ilmoittavan jäsenvaltion on ilmoitettava 
sähköisen tunnistamisen järjestelmän 
käytöstä poistamisesta muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle. Komissio 
julkaisee ilman aiheetonta viivytystä 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
vastaavat tarkistukset 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

Or. en

Tarkistus 193
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Vastuu

1. Ilmoittava jäsenvaltio on vastuussa 
niiden sähköisen tunnistamisen 
menetelmien osalta, jotka se on antanut 
käyttöön tai jotka on annettu käyttöön sen 
puolesta, suorista vahingoista, joita 
6 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien 
noudattamatta jättäminen on aiheuttanut, 
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ellei se voi osoittaa, että se ei ole toiminut 
huolimattomasti.
2. Jäsenvaltion tunnustaman ja 
ilmoittaman sähköisen tunnistamisen 
menetelmän myöntäjä on 7 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
vastuussa siitä, ettei se ole varmistanut
i) henkilökohtaisten tunnistetietojen 
yksiselitteistä liittämistä ja
ii) todentamismahdollisuutta,
ellei se voi osoittaa, että se ei ole toiminut 
huolimattomasti.

Or. en

Perustelu

Niinkin tärkeää asia kuin vastuuta pitäisi luottamuspalveluja käsittelevän kohdan mukaisesti 
säännellä erillään ilmoitusmenettelystä, jonne se ei sovi. Ehdotetussa artiklassa otetaan 
huomioon julkiset ja yksityiset sähköisen henkilökortin järjestelmät.

Tarkistus 194
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
1. Ilmoittava jäsenvaltio on vastuussa 
suorista vahingoista, joita luonnolliselle 
henkilölle tai oikeushenkilölle on 
aiheutunut siksi, ettei se ole noudattanut 
6 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa 
säädettyjä velvollisuuksiaan, ellei se voi 
osoittaa, että ei ole toiminut 
huolimattomasti.
2. Sähköisen tunnistusmenetelmän 
myöntänyt osapuoli on vastuussa suorista 
vahingoista, joita aiheutuu luonnolliselle 
henkilölle tai oikeushenkilölle siitä, ettei 
se ole soveltamalla kansallisten 
järjestelmien henkilöllisyyden 



PE510.784v01-00 84/171 AM\936276FI.doc

FI

varmistustasoja varmistanut:
i) 6 artiklan 1 kohdan c a alakohdassa 
tarkoitettujen henkilökohtaisten 
tunnistetietojen liittämistä ja
ii) 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetun todentamismahdollisuuden 
oikeaa käyttöä;
ellei se voi osoittaa, että se ei ole toiminut 
huolimattomasti.
3. 1 ja 2 kohdalla ei rajoiteta osapuolten 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä 
vastuita transaktiossa, jossa käytetään 
ilmoitetun järjestelmän piiriin kuuluvaa 
sähköisen tunnistamisen menetelmää.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää mistä jäsenvaltio / sähköisen henkilökortin myöntänyt taho on 
vastuussa. Tämä tarkistus tarkoittaisi sitä, että ilmoittava jäsenvaltio / sähköisen 
tunnistusmenetelmän myöntänyt taho on vastuussa, ellei se voi osoittaa, että se ei ole toiminut 
huolimattomasti. Tämä on yhdenmukaista 9 artiklassa omaksutun lähestymistavan kanssa, ja 
sillä varmistetaan johdonmukaisuus vastuun osalta kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 195
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Koordinointi Yhteentoimivuus ja koordinointi

Or. en

Perustelu

Loppujen lopuksi tämän artiklan pitäisi kattaa järjestelmien yhteentoimivuus, jossa 
jäsenvaltioiden välinen koordinointi on vain yksi keino.
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Tarkistus 196
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Koordinointi Koordinointi ja yhteentoimivuus

Or. en

Perustelu

Yhteentoimivuusmalli on keskeinen asetuksen menestyksen kannalta. Jäsenvaltioiden on 
keskusteltava edelleen määritelläkseen mitä siihen on sisällytettävä ja miten sen pitäisi 
toimia.

Tarkistus 197
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 a–1 e alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansallisten sähköisen tunnistamisen 
infrastruktuurien on oltava 
yhteentoimivia muiden jäsenvaltioiden 
sähköisen tunnistamisen 
infrastruktuurien kanssa. Kansallisten 
sähköisen tunnistamisen 
infrastruktuurien yhteentoimivuus on 
varmistettava yhteentoimivuusmallilla.
1 a. Yhteentoimivuusmallin on sisällettävä 
tarvittavat tekniset 
vähimmäisvaatimukset, yhteiset 
käyttöturvallisuutta koskevat normit ja 
henkilöllisyyden varmistustasot sekä 
normit, joiden pohjalta jäsenvaltiot 
suunnittelevat kansalliset järjestelmänsä, 
varmenteensa ja hallintonsa.
1 b. Yhteentoimivuusmallilla on
i) varmistettava teknologianeutraalius;
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ii) tuettava oletusarvoisesti yksityisyyden 
periaatetta;
iii) varmistettava, että henkilötietoja 
käsitellään direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti.
1 c. Komissio hyväksyy viimeistään [lisää
päivämäärä] täytäntöönpanosäädökset 
normeista, yhteentoimivuusmallin 
protokollista ja henkilöllisyyden 
varmistustasoista luodakseen 
yhdenmukaiset olosuhteet 1 kohdan, 
1 a kohdan ja 1 b kohdan 
täytäntöönpanolle.
1 d. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen ilmoitetun sähköisen 
tunnistamisen järjestelmän piiriin 
kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien yhteentoimivuuden ja 
parantaakseen niiden tietoturvaa.

1 e. Jäsenvaltioiden yhteistyö koostuu 
seuraavista tehtävistä:
i) sähköisen henkilökortin järjestelmien 
tietojen, kokemusten ja hyvien 
käytänteiden vaihto;
ii) sähköisen henkilökortin järjestelmien 
vertaisarviointi;
iii) sähköistä henkilökorttia käsittelevän 
alan keskeisen kehityksen tutkiminen.

Or. en

Tarkistus 198
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
varmistaakseen ilmoitetun järjestelmän 
piiriin kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien yhteentoimivuuden ja 
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parantaakseen niiden tietoturvaa. parantaakseen niiden tietoturvaa. 
Yhteentoimivuusstandardien sekä 
salausalgoritmien, yhteyskäytäntöjen ja 
keskeisten hallintastandardien on oltava 
julkisia. Kaikki tarkastuskertomukset ja 
kaikki poikkeamailmoitukset on 
julkaistava 15 artiklan 2 kohdassa 
säädetyn haavoittuvuuksien vastuullisen 
julkistamisajan päätyttyä.

Or. en

Perustelu

Avoimuus, vastuullisuus ja haavoittuvuuksien vastuullinen julkistaminen takaavat 
tietoturvaongelmien nopean korjaamisen ja järjestelmälle suodun luottamuksen nopean 
palauttamisen.

Tarkistus 199
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden ja komission on 
asetettava tärkeimpien rajatylittävien 
sähköisten palveluiden yhteentoimivuus 
etusijalle seuraavin toimenpitein:
a) vaihtamalla parhaita käytäntöjä, jotka 
koskevat ilmoitettujen järjestelmien piiriin 
kuuluvia sähköisiä 
tunnistamismenetelmiä;
b) tarjoamalla ja säännöllisesti 
päivittämällä parhaita käytäntöjä, jotka 
koskevat sähköisten 
tunnistamismenetelmien luottamusta ja 
tietoturvaa;
c) tarjoamalla ja säännöllisesti 
päivittämällä sähköisten 
tunnistamismenetelmien käytön 
edistämistä. 

Or. en
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Tarkistus 200
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin tarvittavat 
menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltioiden yhteistyön helpottamiseksi 
edistääkseen luottamuksen ja tietoturvan 
korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin suuruuteen. 
Täytäntöönpanosäädökset koskevat 
erityisesti sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiä koskevien tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa, ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien 
vertaisarviointia ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
harjoittamaa sähköisen tunnistamisen 
alan kehityksen tarkastelua. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin tarvittavat 
menettelyt 1 d ja 1 e kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltioiden yhteistyön helpottamiseksi 
edistääkseen luottamuksen ja tietoturvan 
korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin suuruuteen.

Or. en

Tarkistus 201
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin tarvittavat 
menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltioiden yhteistyön helpottamiseksi 
edistääkseen luottamuksen ja tietoturvan 

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin tarvittavat 
menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltioiden yhteistyön sekä julkaisu-
ja vertaisarviointimekanismien
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korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin suuruuteen.
Täytäntöönpanosäädökset koskevat 
erityisesti sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiä koskevien tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa, ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien 
vertaisarviointia ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa 
sähköisen tunnistamisen alan kehityksen 
tarkastelua. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

helpottamiseksi edistääkseen luottamuksen 
ja tietoturvan korkeaa tasoa, joka on 
oikeassa suhteessa riskin suuruuteen. 
Täytäntöönpanosäädökset koskevat 
erityisesti sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiä koskevien tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa, ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien riippumatonta, 
kolmannen osapuolen arviointia ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten harjoittamaa sähköisen 
tunnistamisen alan kehityksen tarkastelua. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

(Vrt. myös 7 artiklan 1 kohdan f alakohta (uusi).)

Perustelu

”Vertaisarvioinnin menettelyt” on määriteltävä paremmin. Riippumaton kolmannen 
osapuolen arviointi, jollaista vaaditaan luottamuspalvelujen tarjoajilta, on luotettavampi tapa 
varmistaa ilmoitettuja järjestelmiä koskevien tarkastusten avoimuus ja vastuuvelvollisuus.

Tarkistus 202
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tätä valvontamekanismia ei enää tarvita, sillä tekniset vaatimukset on nyt määritetty 
asetuksessa paremmin.

Tarkistus 203
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tämän artiklan 1 b ja 2 kohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 204
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komission on asetettava 
täytäntöönpanosäädöksillä sähköisen 
tunnistamisen menetelmien maiden rajat 
ylittävää yhteentoimivuutta ja tietoturvaa 
koskevia standardeja ja teknisiä 
vaatimuksia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en
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Perustelu

Komission pitäisi kehittää standardeja ja teknisiä vaatimuksia mieluummin kuin 
jäsenvaltioiden välistä koordinointiprosessia.

Tarkistus 205
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos luottamuspalvelujen tarjoaja päättää olla tarjoamatta hyväksyttyjä luottamuspalveluita, 
sille ei pitäisi aiheutua lisävastuuta. Asianomistaja voi siitä huolimatta hakea 
vahingonkorvauksia siviilioikeudesta.

Tarkistus 206
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on vastuussa 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle 
aiheutuvasta suorasta vahingosta, joka 
johtuu 15 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
velvollisuuksien laiminlyönnistä, tai mikäli 
se antaa toiminnallisen tai teknisen vian 
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todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti.

vuoksi allekirjoituksen tai muun 
varmennustiedon virheellisesti, joko 
antamalla allekirjoituksen tai 
valtuustiedon väärälle henkilölle taikka 
antamalla allekirjoituksen tai 
valtuustiedon, jossa on virheelliset 
määreet

Or. en

Perustelu

Nykyisen varmennusjärjestelmän hälyttävät puutteet ovat suurelta osin seurausta siitä, että 
varmennusviranomaiset kiistävät varmennustoimintailmoituksissaan kaiken vastuun ja 
pyrkivät sitten toimimaan niin halvalla kuin mahdollista kilpaillen itsensä kohti tuhoa. 
Varmennusviranomaisten vastuuvelvollisuuden palauttaminen on ainoa tapa korjata tämä 
tilanne.

Tarkistus 207
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 209
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty muutos.

Tarkistus 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 211
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. 2 kohtaa sovelletaan tarpeellisin 
muutoksin siltä osin, kun se takaa 
11 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, että kolmannessa maassa 
toimiva hyväksytty luottamuspalvelujen 
tarjoaja noudattaa tämän asetuksen 
vaatimuksia, jollei unionin alueella 
toimiva hyväksytty luottamuspalvelujen 
tarjoaja pysty todistamaan, ettei ensin 
mainittu ole toiminut huolimattomasti.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen 11 artiklaan tehtyjen muutosten vuoksi (kolmansissa maissa 
toimivien hyväksyttyjen luottamuspalvelujen tarjoajien hyväksymisehdot).
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Tarkistus 212
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Luottamuspalvelujen tarjoajat voivat 
asettaa tarjoamiensa palveluiden käytölle 
rajoituksia seuraavin ehdoin:
a) he ilmoittavat rajoituksista 
asiakkailleen asianmukaisesti ja
b) rajoitukset ovat kolmansien osapuolten 
tunnistettavissa.
Mikäli luottamuspalvelujen tarjoajat 
asettavat tarjoamiensa palveluiden 
käytölle rajoituksia ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti, he eivät ole 
vastuussa nämä rajoitukset ylittävistä 
vahingoista.

Or. en
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Tarkistus 214
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Luottamuspalveluihin, erityisesti 
riita-asioihin, sovelletaan sen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, jonka alueelle palvelun 
vastaanottava henkilö on sijoittautunut, 
elleivät kyseinen henkilö ja 
luottamuspalvelun tarjoaja yhteisesti sovi 
toisin.

Or. fr

Tarkistus 215
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Luottamuspalvelujen tarjoajien tai 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien ja ilmoitetusta 
tunnistamisjärjestelmästä vastaavien
viranomaisten välisissä sopimuksissa olisi 
asetettava vastuuta koskevat rajoitukset.

Or. en

Tarkistus 216
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kolmansista maista tulevat 
luottamuspalvelujen tarjoajat

Kolmansista maista tulevat hyväksytyt
luottamuspalvelujen tarjoajat

Or. en

Tarkistus 217
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja 
täyttää tässä asetuksessa vahvistetut 
vaatimukset ja on akkreditoitu 
jäsenvaltion käyttöönottaman 
vapaaehtoisuuteen perustuvan 
akkreditointijärjestelmän mukaisesti; tai
b) unionin alueella toimiva hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja, joka täyttää 
tässä asetuksessa asetetut vaatimukset, 
takaa tämän asetuksen vaatimusten 
noudattamisen; tai
c) kolmannesta maasta lähtöisin olevat 
hyväksytyt luottamuspalvelut tai 
hyväksytyt varmenteet tunnustetaan 
unionin ja kolmansien maiden tai 
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kansainvälisten järjestöjen välisen 
sopimuksen nojalla SEUT-sopimuksen 
218 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sähköisistä allekirjoituksista annetun direktiivin nojalla kolmannesta maasta tuleva 
luottamuspalvelujen tarjoaja voi joko sertifioitua vapaaehtoisesti tai luottaa hyväksytyn 
palveluntarjoajan takuuseen. On epäselvää, miksi kolmannesta maasta tulevat palvelut 
voidaan hyväksyä vain raskaiden kansainvälisten sopimusneuvotteluiden tuloksena. Lisäykset 
perustuvat alkuperäisen Direktiivin vastaavan artiklan sanamuotoon.

Tarkistus 218
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Vastavuoroisuusperiaatteen toteuttaminen

Tarkistus 219
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
luottamuspalvelun tarjoajien 
luottamuspalvelut on tunnustettava 
juridisesti samanarvoisiksi kuin unionin 
alueelle sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien hyväksytyt 
luottamuspalvelut, jos kolmannesta maasta 
lähtöisin olevat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät jäsenvaltiossa 
toimivan valvontaviranomaisen 
määrittämät tämän asetuksen 
sovellettavat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 220
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

luottamuspalvelun tarjoajien 
luottamuspalveluiksi ja varmenteiksi, jos 
kolmannesta maasta lähtöisin olevat 
luottamuspalvelut tai varmenteet 
tunnustetaan unionin ja kolmansien maiden 
tai kansainvälisten järjestöjen välisen 
sopimuksen nojalla SEUT-sopimuksen 
218 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kielellinen korjaus sekä määreen ”hyväksytty” poisto.

Tarkistus 221
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 222
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä olevaan 1 kohtaan liittyen 
tällaisissa sopimuksissa on varmistettava, 
että kolmansissa maissa tai 
kansainvälisissä järjestöissä toimivat 
luottamuspalvelujen tarjoajat täyttävät 
unionin alueelle sijoittautuneiden 
luottamuspalvelujen tarjoajien 
luottamuspalveluihin ja varmenteisiin 
sovellettavat vaatimukset erityisesti 
henkilötietojen suojan, tietoturvan ja 
valvonnan osalta, mukaan lukien 
8 artiklassa säädetty avoimuusvaatimus ja 
9 artiklassa säädetty vastuuvaatimus.

Or. en

Perustelu

Ks. 9 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 223
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaan 1 kohtaan liittyen 
tällaisissa sopimuksissa on varmistettava, 

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

sopimusten varmistavan, että kolmansissa 
maissa tai kansainvälisissä järjestöissä 
toimivat luottamuspalvelujen tarjoajat 
täyttävät unionin alueelle sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien hyväksyttyihin 
luottamuspalveluihin ja hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavat vaatimukset 
erityisesti henkilötietojen suojan, 
tietoturvan ja valvonnan osalta.

Or. en

Tarkistus 224
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tietojen käsittely ja suojaaminen

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien ja 
valvontaelinten on varmistettava, että 
henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti 
ja oikeudenmukaisella tavalla noudattaen 
direktiiviä 95/46/EY.
2. Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
noudatettava henkilötietojen käsittelyssä 
direktiiviä 95/46/EY. Tällaisessa 
käsittelyssä on pidättäydyttävä 
vähimmäistiedoissa, jotka ovat tarpeen 
varmenteen myöntämiseksi ja 
ylläpitämiseksi tai luottamuspalvelun 
tarjoamiseksi.
3. Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
taattava luottamuspalvelujen tarjonnan 
kohteena olevaan henkilöön liittyvien 
tietojen luottamuksellisuus ja 
koskemattomuus.
4. Jäsenvaltiot eivät saa estää sitä, että 
luottamuspalvelujen tarjoaja ilmoittaa 
sähköisten allekirjoitusten varmenteissa 
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allekirjoittajan todellisen nimen sijasta 
salanimen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta salanimelle kansallisessa 
lainsäädännössä annettavia 
oikeusvaikutuksia.

Or. en

(Ks. 4 a artiklan (uusi) ehdotettu sanamuoto.)

Perustelu

Tämä artikla siirretään 4 a artiklaan (uusi) ja sitä parannetaan selkeyttämällä sen 
sanamuotoa.

Tarkistus 225
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
annettava käyttäjille tietoja heidän 
henkilötietojensa keräämisestä, 
välittämisestä ja säilyttämisestä.

Or. en

Tarkistus 226
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
annettava käyttäjille keino tarkistaa 
henkilötietonsa ja käyttää oikeuttaan 
tietosuojaan.

Or. en
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Tarkistus 227
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Mikäli henkilötietojen käsittely 
luottamuspalvelujen tarjoajan toimesta tai 
puolesta on välttämätöntä verkko- ja 
tietoturvan takaamiseksi 11, 15, 16 ja 
19 artiklan vaatimusten mukaisesti, 
käsittely katsotaan direktiivin 95/46/EY 
7 artiklan f kohdassa tarkoitetuksi 
oikeutetuksi intressiksi.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen poikkeamatapauksissa tai toteutettaessa tarvittavia 
vastatoimenpiteitä ja, mikäli käsittely on ehdottoman välttämätöntä, sen tulisi olla 
tietosuojadirektiivin mukainen ”oikeutettu intressi” ja sen vuoksi laillista.

Tarkistus 228
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Esteettömyys vammaisten näkökulmasta Esteettömyys erityistarpeisten henkilöiden
näkökulmasta

Or. en

Tarkistus 229
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella vältetään keskustelu siitä, mikä katsotaan todelliseksi vammaksi, sekä 
kielteinen tapa puhua erityisvaatimuksista, joita käyttäjillä, kuluttajilla ja kansalaisilla voi 
olla monista eri syistä.

Tarkistus 230
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä ”aina kun se on mahdollista” tarkoittaa käytännössä: onko kyse 
teoreettisesta, teknisestä vai taloudellisesta mahdollisuudesta? Oikeudellisen epävarmuuden 
todennäköisyys on suuri, joten siihen on puututtava.

Tarkistus 231
Sajjad Karim

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

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

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
valvontaelin, joka on sijoittautunut niiden 
alueelle.

1 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle nimeämänsä valvontaelimen 
nimi ja osoite.

Or. en

Tarkistus 232
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
valvontaelin, joka on sijoittautunut niiden 
alueelle tai keskinäisellä sopimuksella 
nimeävän jäsenvaltion vastuulla toiseen 
jäsenvaltioon. Nimetty valvontaelin, sen 
osoite ja vastuuhenkilöiden nimet on 
ilmoitettava komissiolle. Valvontaelimille 
on annettava riittävät resurssit, jotka ovat 
tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten tärkeimmät valtuudet perustuvat tähän asetukseen. On kuitenkin 
tärkeää, että nämä viranomaiset voivat toimia asianmukaisesti. Lisäksi ”tutkintavaltuuksien” 
voidaan ajatella viittaavan valtuuksiin, jotka kuuluvat yleensä vain 
lainvalvontaviranomaisille, ja tämä tulkinta menisi pidemmälle kuin on tarpeen.
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Tarkistus 233
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
asianmukainen valvontaelin, joka on 
sijoittautunut niiden alueelle tai 
keskinäisellä sopimuksella nimeävän 
jäsenvaltion tai nimeävien jäsenvaltioiden
vastuulla eurooppalaiseen 
valvontaelimeen. Valvontaelimille on 
annettava kaikki valvonta- ja 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 234
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:

2. Valvontaelin varmistaa niin hyvin kuin 
on mahdollista, että:

Or. en

Tarkistus 235
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaelin vastaa seuraavista 
tehtävistä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 236
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sen varmistaminen, että nimeävän 
jäsenvaltion alueelle sijoittautuneet
luottamuspalvelujen tarjoajat ja hyväksytyt 
luottamuspalvelujen tarjoajat täyttävät 
tämän asetuksen vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Tiiviimpi muotoilu, jossa yhdistetään hyväksytyt ja ei-hyväksytyt luottamuspalvelujen 
tarjoajat.

Tarkistus 237
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 238
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneet luottamuspalvelujen 
tarjoajat täyttävät tässä asetuksessa
säädetyt vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 239
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien ja niiden 
tarjoamien hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen valvonta sen
varmistamiseksi, että palveluntarjoajat ja 
palvelut täyttävät niihin sovellettavat tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdistetty edelliseen kohtaan. Tarpeeton.

Tarkistus 240
Sajjad Karim

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

b) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien ja niiden 
tarjoamien hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen valvonta sen 
varmistamiseksi, että palveluntarjoajat ja 
palvelut täyttävät niihin sovellettavat tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset;

b) hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset; sekä

Or. en

Tarkistus 241
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen tarjoajien ja niiden 
tarjoamien hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen valvonta sen 
varmistamiseksi, että palveluntarjoajat ja 
palvelut täyttävät niihin sovellettavat tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset;

b) nimeävän jäsenvaltion tai nimeävien 
jäsenvaltioiden alueelle sijoittautuneiden 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien ja niiden tarjoamien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
valvonta sen varmistamiseksi, että 
palveluntarjoajat ja palvelut täyttävät niihin 
sovellettavat tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset;

Or. ro

Tarkistus 242
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden hyväksyttyjen

b) nimeävän jäsenvaltion alueelle 
sijoittautuneiden luottamuspalvelujen 
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luottamuspalvelujen tarjoajien ja niiden 
tarjoamien hyväksyttyjen
luottamuspalvelujen valvonta sen 
varmistamiseksi, että palveluntarjoajat ja 
palvelut täyttävät niihin sovellettavat tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset;

tarjoajien ja niiden tarjoamien 
luottamuspalvelujen valvonta sen 
varmistamiseksi, että palveluntarjoajat ja 
palvelut täyttävät niihin sovellettavat tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 243
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sen varmistaminen, että kolmansissa 
maissa toimivien luottamuspalveluiden 
tarjoajat ja niiden tarjoamat 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset, mikäli 
se on 10 artiklan perusteella tarpeellista;

Or. en

Tarkistus 244
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 245
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selvennys sopivan säilyttämisajan kestoon.

Tarkistus 246
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Palvelun jatkuvuuden takaamiseksi 
valvontaelin voi hyväksyä toiminnan 
lopettamissuunnitelmia koskevia 
säännöksiä tapauksissa, joissa hyväksytyt 
luottamuspalveluiden tarjoajat lopettavat 
toimintansa.

Or. en
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Tarkistus 247
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimen on toimitettava 
vuosikertomus edellisen vuoden 
valvontatoiminnasta komissiolle ja 
jäsenvaltioille seuraavan vuoden 
ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun 
mennessä. Sen on sisällettävä ainakin 
seuraavat tiedot:

3. Valvontaelimen on toimitettava
komissiolle vuosittain 31. maaliskuuta 
mennessä kertomus edellisen vuoden 
toiminnastaan sekä tiivistelmä 
luottamuspalveluiden tarjoajilta 
15 artiklan 2 kohdan mukaisesti saaduista 
poikkeamailmoituksista.

Or. en

Tarkistus 248
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimen on toimitettava
vuosikertomus edellisen vuoden 
valvontatoiminnasta komissiolle ja 
jäsenvaltioille seuraavan vuoden 
ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun 
mennessä. Sen on sisällettävä ainakin 
seuraavat tiedot:

3. Valvontaelimen on julkaistava
vuosikertomus edellisen vuoden 
valvontatoiminnasta seuraavan vuoden 
ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun 
mennessä. Sen on sisällettävä ainakin 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisääntyminen parantaa teknisten virheiden korjaamisen todennäköisyyttä sekä 
todentamisessa tai tunnistamisessa käytettävien epävakaiden teknologioiden havaitsemista. 
Keskusvalvontaelin, joka vastaa jo monien ilmoitusten vastaanottamisesta, voi helposti 
saattaa ilmoitukset yleisön, tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden ryhmien saataville.
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Tarkistus 249
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot valvontaelimen 
valvontatoiminnasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 250
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiivistelmä luottamuspalvelujen 
tarjoajilta 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti saaduista 
poikkeamailmoituksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 251
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiivistelmä luottamuspalvelujen 
tarjoajilta 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
saaduista poikkeamailmoituksista;

b) kaikki luottamuspalvelujen tarjoajilta 
15 artiklan 2 kohdan mukaisesti saadut 
poikkeamailmoitukset;

Or. en
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Perustelu

Avoimuuden lisääntyminen parantaa teknisten virheiden korjaamisen todennäköisyyttä sekä 
todentamisessa tai tunnistamisessa käytettävien epävakaiden teknologioiden havaitsemista. 
Keskusvalvontaelin, joka vastaa jo monien ilmoitusten vastaanottamisesta, voi helposti 
saattaa ilmoitukset yleisön, tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden ryhmien saataville.

Tarkistus 252
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 253
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



PE510.784v01-00 116/171 AM\936276FI.doc

FI

Perustelu

On epäselvää, miksi valvontaelimen pitäisi käyttää huomattavia resursseja markkinatietojen 
keräämiseen.

Tarkistus 254
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio saattaa 3 kohdassa 
tarkoitetun vuosikertomuksen 
jäsenvaltioiden saataville.

Or. en

Tarkistus 255
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdistetty 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 256
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 257
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on julkaistava
nimeämänsä valvontaelimen nimi ja osoite.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisääntyminen parantaa teknisten virheiden korjaamisen todennäköisyyttä sekä 
todentamisessa tai tunnistamisessa käytettävien epävakaiden teknologioiden havaitsemista. 
Keskusvalvontaelin, joka vastaa jo monien ilmoitusten vastaanottamisesta, voi helposti 
saattaa ilmoitukset yleisön, tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden ryhmien saataville.

Tarkistus 258
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Valvontaelin voi olla vastuussa vain palveluntarjoajan toiminnan ja palvelujen toteutumisen 
valvomisesta tässä asetuksessa säädettyjen kriteereiden ja vaatimusten mukaisesti. 
Valvontaelin ei voi ”taata”, että palveluntarjoaja täyttää kriteerit, sillä se on 
palveluntarjoajan vastuulla. Meidän on huolehdittava, että valvontaelimen rooli ja vastuu ja 
toisaalta palveluntarjoajan vastuu on erotettu toisistaan selvästi. Näitä kahta ei pidä 
sekoittaa tai yhdistää toisiinsa.

Tarkistus 259
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

”Olosuhteet” vaikuttaa epäselvältä ja tarpeettomalta.

Tarkistus 260
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valvontaelinten on tehtävä yhteistyötä 
hyvien käytänteiden vaihtamiseksi ja jotta 
ne voivat tarjota toisilleen 
mahdollisimman nopeasti tarvittavaa 

1. Valvontaelinten on tehtävä yhteistyötä 
hyvien käytänteiden vaihtamiseksi. Kun 
valvontaelin saa toiselta valvontaelimeltä 
apupyynnön, sen on tarjottava tälle apua 
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tietoa ja keskinäistä apua niin, että 
toimintaa voidaan harjoittaa 
johdonmukaisesti. Keskinäinen avunanto 
kattaa erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten pyynnöt suorittaa
15, 16 ja 17 artiklassa tarkoitettuihin 
tietoturvatarkastuksiin liittyviä selvityksiä.

niin, että niiden toimintaa voidaan 
harjoittaa johdonmukaisesti.
Valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä myös saadessaan pyynnön, 
joka on tehty tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista 9 päivänä heinäkuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/20081

mukaisesti. Keskinäinen avunanto voi 
lisäksi kattaa tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, jotka liittyvät tämän 
asetuksen 15, 16 ja 17 artiklassa 
tarkoitettuihin vaatimusten täyttymistä 
koskeviin arviointikertomuksiin.

______________
1 EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30.

Or. en

Tarkistus 261
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Valvontaelinten on tehtävä yhteistyötä 
hyvien käytänteiden vaihtamiseksi. Niiden 
on perustellusta pyynnöstä tarjottava 
keskinäistä apua niin, että toimintaa 
voidaan harjoittaa johdonmukaisesti. 
Avunantopyynnöt voivat kattaa erityisesti 
tietopyynnöt ja valvontatoimet, kuten 
pyynnöt suorittaa 15, 16 ja 17 artiklassa 
tarkoitettuihin tietoturvatarkastuksiin 
liittyviä selvityksiä vaatimusten 
täyttymisestä.

Or. en
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Perustelu

Tiiviimpi muotoilu ja avunannon määrittely niin, että valvontaelimet pyytävät apua vain 
perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus 262
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Valvontaelin, jolle avunantopyyntö on 
osoitettu, voi kieltäytyä noudattamasta 
pyyntöä, jos jokin seuraavista ehdoista 
täyttyy:

Or. en

Tarkistus 263
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Valvontaelin voi kieltäytyä 
noudattamasta avunantopyyntöä, jos

Or. en

Perustelu

Tiiviimpi sanamuoto.

Tarkistus 264
Sajjad Karim

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

a) sillä ei ole pyynnön edellyttämää
toimivaltaa; tai

a) valvontaelimellä ei ole toimivaltaa
antaa pyydettyä apua;

Or. en

Tarkistus 265
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sillä ei ole pyynnön edellyttämää 
toimivaltaa; tai

a) sillä ei ole pyynnön edellyttämää 
asiantuntemusta; tai

Or. en

Perustelu

13 artiklassa säädetään yksiselitteisesti, että valvontaelimellä on tehtäviensä hoitamiseen 
riittävät toimivaltuudet. Komissio viittasi varmastikin sen asiantuntemuksen riittävyyteen.

Tarkistus 266
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) pyydetty apu on kohtuuton 
valvontaelimen tavanomaisiin 
valvontatehtäviin nähden;

Or. en

Tarkistus 267
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pyynnön noudattaminen olisi
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

b) pyynnön noudattaminen ylittäisi 
tehtävät ja toimivaltuudet, jotka 
valvontaelimelle on tällä asetuksella 
annettu.

Or. en

Perustelu

On itsestään selvää, että valvontaelin ei ryhtyisi tätä asetusta loukkaaviin toimenpiteisiin. On 
kuitenkin mahdollista, että sille esitetään pyyntöjä, jotka ylittävät sille tässä asetuksessa 
annetut tehtävät.

Tarkistus 268
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pyynnön noudattaminen olisi 
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

b) jos pyydetty apu olisi ristiriidassa tämän 
asetuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 269
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 270
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Valvontaelimet voivat tarvittaessa toteuttaa 
yhteisiä valvontatoimia.

Or. en

Perustelu

Sana ”selvitys” tuntuu liittyvän läheisesti lainvalvontaviranomaisten toimintaan. Lisäksi 
”yhteiset toimet” antaa ymmärtää, että toimiin osallistuu henkilöstöä molemmista 
valvontaelimistä, joten sen mainitseminen erikseen on turhaa.

Tarkistus 271
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan tarkoitus on epäselvä. Jos jäsenvaltio sallii toimivaltuuksien siirtämisen 
muiden jäsenvaltioiden julkisille viranomaisille, niin tälle ei tarvita EU:n oikeusperustaa. 
JOS jäsenvaltiolla kuitenkin on valtuudet tehdä se, niin sillä on luonnollisesti valtuudet myös 
määrittää sovellettavat edellytykset ja menettelytavat. Lisäarvon puutteen ja 
toissijaisuusperiaatteen kunnioittamisen vuoksi tämä kohta olisi poistettava.

Tarkistus 272
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Artikla ei välttämättä edellytä täytäntöönpanosäädöstä, sillä valvontaelinten tehtävät on 
määritelty selkeästi.

Tarkistus 273
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevassa asetuksessa (EY) N:o 765/2008 sallitaan jo 
tarkastukset, joten tarkastuksiin viittaaminen tässä yhteydessä olisi hämmentävää ja saattaisi 
aiheuttaa i) tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja ii) vaatimuksia, jotka ovat raskaampia ja 
kalliimpia kuin aiemmin sovitut ja jäsenvaltioissa jo sovellettavat vaatimukset.

Tarkistus 274
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin alueelle sijoittautuneiden 
luottamuspalvelujen tarjoajien on 
toteutettava tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet hallitakseen 
tarjoamiensa palvelujen tietoturvaan 
kohdistuvat riskit. Näillä toimenpiteillä on 

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

voitava varmistaa riskiin suhteutettu 
tietoturvataso, ottaen huomioon uusin 
tekniikka. On toteutettava toimenpiteitä
tietoturvapoikkeamien ehkäisemiseksi ja 
minimoimiseksi ja sidosryhmien, mukaan 
lukien allekirjoittajien ja järjestelmään 
tukeutuvien tahojen tiedottamiseksi 
kaikista niihin mahdollisesti vaikuttavista 
tietoturvapoikkeamista. 
Luottamuspalvelujen tarjoajien on lisäksi 
toteutettava omalla kustannuksellaan 
asianmukaiset ja välittömät toimenpiteet 
uusien, aiemmin tuntemattomien 
tietoturvariskien korjaamiseksi ja 
palvelun normaalin tietoturvatason 
palauttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Vaatimus korjata tietoturvariskit ja palauttaa normaali tietoturvataso on lainattu 
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY 
johdanto-osan 20 kappaleesta. ”Tunnustettuja riippumattomia tahoja” koskevan viittauksen 
poistaminen selkeyttää tälle riippumattomalle taholle asetettuja vaatimuksia. Ks. myös 
16 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 275
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
hallittava tarjoamiensa palvelujen 
tietoturvaan kohdistuvat riskit alan 
parhaiden käytäntöjen ja standardien 
mukaisella tavalla. Tällaisilla
toimenpiteillä on voitava varmistaa riskiin 
suhteutettu tietoturvataso, ottaen huomioon 
tuoreimmat tekniset uudistukset. 
Erityisesti on toteutettava toimenpiteet 
tietoturvapoikkeamien ehkäisemiseksi ja 
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ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi ja 
mahdollisten poikkeamien 
haittavaikutusten ilmoittamiseksi 
sidosryhmille.

minimoimiseksi ja mahdollisten 
poikkeamien haittavaikutusten 
ilmoittamiseksi sidosryhmille.

Or. en

Tarkistus 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin alueelle sijoittautuneiden 
luottamuspalvelujen tarjoajien on 
toteutettava tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet hallitakseen 
tarjoamiensa palvelujen tietoturvaan 
kohdistuvat riskit. Näiden toimenpiteiden
on kunnioitettava täysin oikeutta 
tietosuojaan ja niillä on voitava varmistaa 
riskiin suhteutettu tietoturvataso, ottaen 
huomioon tekniikan kehitys. Erityisesti on 
toteutettava toimenpiteet 
tietoturvapoikkeamien ehkäisemiseksi ja 
minimoimiseksi ja mahdollisten 
poikkeamien merkittävien
haittavaikutusten ilmoittamiseksi 
sidosryhmille.

Or. en

Perustelu

Viittaaminen tekniikan kehittymiseen vaikuttaa asianmukaisemmalta ja kuvaa paremmin 
jatkuvaa uusiin tekniikoihin sopeutumista. Uusin tekniikka voitaisiin lisäksi virheellisesti 
tulkita ”parhaaksi saatavilla olevaksi teknologiaksi”, mikä jättäisi kustannuskysymykset 
tarkastelun ulkopuolelle ja asettaisi palveluntarjoajille kohtuuttoman taakan, mikä ei 
varmaankaan ole säännöksen tarkoitus. Käyttäjille pitäisi tiedottaa vain merkittävistä 
poikkeamista, jotta heille ei aiheudu kohtuutonta taakkaa ja tietotulvaa.
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Tarkistus 277
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Unionin alueelle sijoittautuneiden tai 
palveluja tämän asetuksen 10 artiklan 
mukaisesti tarjoavien luottamuspalvelujen 
tarjoajien on toteutettava tarvittavat 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
hallitakseen tarjoamiensa palvelujen 
tietoturvaan ja kestävyyteen kohdistuvat 
riskit. Näillä toimenpiteillä on voitava 
varmistaa riskiin suhteutettu tietoturvataso, 
ottaen huomioon uusin tekniikka. 
Erityisesti on toteutettava toimenpiteet 
tietoturvapoikkeamien ehkäisemiseksi ja 
minimoimiseksi ja mahdollisten 
poikkeamien haittavaikutusten 
ilmoittamiseksi sidosryhmille.

Or. en

Tarkistus 278
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Luottamuspalvelun tarjoajien on 
toimitettava valvontaelimelle vaatimusten 
täyttymistä arvioivan elimen laatima 
vaatimusten täyttymistä koskeva
arviointikertomus vahvistaakseen, että 
tarvittavat tietoturvatoimenpiteet on 
toteutettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 279
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Luottamuspalvelun tarjoajan on 
toimitettava valvontaelimelle ilman 
tarpeetonta viivytystä ja viimeistään 
6 kuukauden kuluessa toimintansa 
aloittamisesta tunnustetun riippumattoman 
tahon suorittamaa vaatimusten täyttymistä 
koskeva kertomus vahvistaakseen, että 
tarvittavat tietoturvatoimenpiteet on 
toteutettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Luottamuspalveluiden luotettavuutta ja tietoturvaa koskevien vaatimusten noudattamiseksi 
olisi aina toteutettava pakollinen tarkastus.

Tarkistus 280
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Luottamuspalvelun tarjoajan on
julkaistava riippumattoman tahon, jonka 
pätevyys tarkastuksen suorittamiseen on 
osoitettu, suorittamaa tietoturvatarkastusta 
koskeva kertomus vahvistaakseen, että 
tarvittavat tietoturvatoimenpiteet on 
toteutettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. en

(Ks. myös 15 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan tehty tarkistus.)
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Perustelu

Vaatimus korjata tietoturvariskit ja palauttaa normaali tietoturvataso on lainattu 
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY 
johdanto-osan 20 kappaleesta. ”Tunnustettuja riippumattomia tahoja” koskevan viittauksen 
poistaminen selkeyttää tälle riippumattomalle taholle asetettuja vaatimuksia. Ks. myös 
16 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 281
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 282
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelujen tarjoajien on ilman 
aiheetonta viivytystä ja jos mahdollista 
viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun 
asia on tullut niiden tietoon, ilmoitettava 
toimivaltaiselle valvontaelimelle, 
toimivaltaiselle tietoturvasta vastaavalle 
kansalliselle elimelle ja muille asiaan 
liittyville kolmansille osapuolille, kuten

Jos verkon turvallisuuteen kohdistuu 
riski, on luottamuspalvelun tarjoajan 
ilmoitettava sekä allekirjoittajille että 
järjestelmään tukeutuville tahoille 
tällaisesta riskistä, ja jos palvelujen 
tarjoaja ei voi vaikuttaa riskiin, 
mahdollisista korjauskeinoista mukaan 
lukien asiaan liittyvät todennäköiset 
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tietosuojaviranomaisille, kaikista 
tietoturvapoikkeamista ja 
koskemattomuuden menetyksistä, joilla on 
huomattavia vaikutuksia tarjottuun 
luottamuspalveluun ja sen puitteissa 
ylläpidettyihin henkilötietoihin.

kustannukset. Luottamuspalvelujen 
tarjoajien on ilman aiheetonta viivytystä ja 
jos mahdollista viimeistään 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun asia on tullut niiden 
tietoon, ilmoitettava toimivaltaiselle 
valvontaelimelle, toimivaltaiselle 
tietoturvasta vastaavalle kansalliselle 
elimelle ja, mikäli poikkeama koskee 
henkilötietoja, tietosuojaviranomaisille, 
kaikista tietoturvapoikkeamista ja 
koskemattomuuden menetyksistä, joilla on 
vaikutuksia tarjottuun luottamuspalveluun 
ja sen puitteissa ylläpidettyihin 
henkilötietoihin. Niiden on ilmoitettava 
paitsi omien järjestelmiensä 
tietoturvapoikkeamista, myös muiden 
luottamuspalvelujen tarjoajien 
järjestelmissä havaitsemistaan 
tietoturvapoikkeamista.

Or. en

Perustelu

Tämä tietoturvapoikkeaman määritelmä ja nämä luottamuspalvelujen tarjoajille asetetut 
vaatimukset on lainattu henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/58/EY 4 artiklan 2 kohdasta. Lisäksi tarkistuksessa selvennetään, että 
henkilötietoja koskevista poikkeamista on ilmoitettava niiden jäsenvaltioiden 
tietosuojaviranomaisille, joita poikkeama koskee.

Tarkistus 283
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelujen tarjoajien on ilman 
aiheetonta viivytystä ja jos mahdollista 
viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun 
asia on tullut niiden tietoon, ilmoitettava 
toimivaltaiselle valvontaelimelle, 
toimivaltaiselle tietoturvasta vastaavalle 
kansalliselle elimelle ja muille asiaan 

Luottamuspalvelujen tarjoajien on asian 
tultua niiden tietoon ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava valvontaelimelle ja 
tarvittaessa muille elimille, kuten
toimivaltaiselle tietoturvasta vastaavalle 
kansalliselle elimelle tai
tietosuojaviranomaiselle, kaikista 
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liittyville kolmansille osapuolille, kuten
tietosuojaviranomaisille, kaikista 
tietoturvapoikkeamista ja 
koskemattomuuden menetyksistä, joilla on 
huomattavia vaikutuksia tarjottuun 
luottamuspalveluun ja sen puitteissa 
ylläpidettyihin henkilötietoihin.

tietoturvapoikkeamista ja 
koskemattomuuden menetyksistä, joilla on 
huomattavia vaikutuksia tarjottuun 
luottamuspalveluun ja sen puitteissa 
ylläpidettyihin henkilötietoihin.

Or. en

Tarkistus 284
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Luottamuspalvelujen tarjoajien on asian 
tultua niiden tietoon ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava toimivaltaiselle 
valvontaelimelle ja tarvittaessa
toimivaltaiselle tietoturvasta vastaavalle 
kansalliselle elimelle ja muille asiaan 
liittyville kolmansille osapuolille, kuten 
tietosuojaviranomaisille, kaikista 
tietoturvapoikkeamista ja 
koskemattomuuden menetyksistä, joilla on 
huomattavia vaikutuksia tarjottuun 
luottamuspalveluun ja sen puitteissa 
ylläpidettyihin henkilötietoihin.

Or. en

Perustelu

Kaikissa tapauksissa asiasta ei ole välttämättä tarpeen tiedottaa kaikille mainituille 
viranomaisille. Tarkka määräaika ei tunne tarkoituksenmukaiselta eikä sellaista ole asetettu 
myöskään komission ehdotuksessa direktiiviksi verkko- ja tietoturvasta. Henkilötietoja 
koskevat viittaukset ovat tarpeettomia, sillä niitä koskevista poikkeamailmoituksista on 
säädetty ehdotuksessa yleiseksi tietosuoja-asetukseksi. Poikkeavat tai päällekkäiset säännöt 
voivat aiheuttaa hämmennystä ja oikeudellista epävarmuutta palveluntarjoajia koskevista 
vaatimuksista.
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Tarkistus 285
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 286
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 287
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 288
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Asianomaisen valvontaelimen on 
tiedotettava asiasta yleisölle tai vaadittava 
luottamuspalvelun tarjoajaa tiedottamaan 
siitä. Julkaisemisen on yleensä 
tapahduttava niin pian kuin 
käytännöllisesti on mahdollista; 
luottamuspalvelujen tarjoaja voi 
kuitenkin pyytää lisäaikaa korjatakseen 
puutteet. Jos valvontaelin myöntää 
lisäaikaa, se voi myöntää sitä korkeintaan 
45 päivää, ja luottamuspalvelujen 
tarjoajan on korvattava kaikille 
järjestelmään tukeutuville tahoille niiden 
sijainnista riippumatta tappiot, jotka 
aiheutuvat suoraan ilmoituksen 
viivästymisestä.
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Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisääntyminen parantaa teknisten virheiden korjaamisen todennäköisyyttä sekä 
todentamisessa tai tunnistamisessa käytettävien epävakaiden teknologioiden havaitsemista. 
Keskusvalvontaelin, joka vastaa jo monien ilmoitusten vastaanottamisesta, voi helposti 
saattaa ilmoitukset yleisön, tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden ryhmien saataville.

Tarkistus 289
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Julkisen viranomaisen tulisi tehdä lopullinen päätös yleisölle tiedottamisesta. 
Palveluntarjoajaa olisi kuitenkin kuultava, sillä palveluntarjoaja voi pystyä arvioimaan 
paremmin poikkeaman käyttäjille aiheuttamat vaikutukset sekä seuraukset, joita poikkeaman 
tutkimiselle tai korjaamiselle voi aiheutua.

Tarkistus 290
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomainen valvontaelin voi tiedottaa
asiasta yleisölle tai vaatia
luottamuspalvelun tarjoajaa tiedottamaan 

Ilmoituksen saaneen valvontaelimen on 
tiedotettava asiasta yleisölle tai vaadittava
luottamuspalvelun tarjoajaa tiedottamaan 
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siitä, jos se katsoo poikkeaman 
julkistamisen olevan yleisen edun 
mukaista.

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

Or. en

Tarkistus 291
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimen on toimitettava 
ENISAlle ja komissiolle vuosittain 
tiivistelmä luottamuspalvelun tarjoajilta 
saamistaan poikkeamailmoituksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 292
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimen on toimitettava 
ENISAlle ja komissiolle vuosittain 
tiivistelmä luottamuspalvelun tarjoajilta 
saamistaan poikkeamailmoituksista.

3. Valvontaelimen on toimitettava 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle 
(ENISA) ja komissiolle vuosittain
tiivistelmä luottamuspalvelun tarjoajilta 
saamistaan poikkeamailmoituksista.

Or. fr

Perustelu

Kielellinen täsmennys lyhenteiden välttämiseksi.
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Tarkistus 293
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi toimivaltaisella 
elimellä on oltava valtuudet antaa 
luottamuspalvelun tarjoajille sitovia 
määräyksiä. Valvontaelimen pitäisi 
koordinoida näitä sitovia määräyksiä 
muiden sellaisten asianomaisten 
sääntelyelinten kanssa, jotka valvovat 
muuta luottamuspalvelujen tarjoajan 
toimintaa kuin luottamuspalvelujen 
tarjoamista.

Or. en

Tarkistus 294
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi valvontaelimellä on 
oltava valtuudet vaatia 
luottamuspalvelujen tarjoajia ryhtymään 
tarvittaviin toimiin voidakseen täyttää 
nämä vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 295
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Järjestelmään kohdistuvan luottamuksen lisäämiseksi on tärkeää, että myös valvontaelimet 
ovat vastuuvelvollisia luottamuspalvelujen tarjoajille antamistaan suosituksista.

Tarkistus 296
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 297
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos tämän artiklan säännöksiä ei 
voida panna täytäntöön riittävässä määrin 
olemassa olevin teknisin keinoin, 
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komissio tai muu sidosryhmä voi pyytää 
tarkennusta III a luvussa säädetyn 
teknisten vaatimusten 
hyväksymismekanismin avulla.

Or. en

Perustelu

Säännökset, joita lainsäätäjät eivät yksiselitteisesti sisällytä asetukseen, ovat todennäköisesti 
luonteeltaan teknisiä. Jos lainsäätäjät muuttavat lakia sen hyväksymisen jälkeen, syntyy 
oikeudellista epävarmuutta. 3 a luvussa (uusi) säädetty mekanismi varmistaa, että tekniset 
päätökset tehdään teknisellä tasolla foorumissa, johon laaja joukko erilaisia sidosryhmiä voi 
osallistua osallistavalla tavalla; samaan aikaan mekanismi varmistaa 
lainsäädäntökokonaisuuden poliittisen koskemattomuuden säilymisen.

Tarkistus 298
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

3 a luvun (uusi) lisääminen tekee tämän kohdan tarpeettomaksi.

Tarkistus 299
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdistetty seuraavaan kohtaan.

Tarkistus 300
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 
tarkemmin 2 kohdan soveltamiseen 
liittyvät 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet sekä muotoseikat ja 
menettelyt, mukaan luettuina määräajat. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 301
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

3 a luvussa (uusi) säädetty mekanismi tekee tästä kohdasta tarpeettoman. Luvussa teknisten 
vaatimusten kodifiointi asetetaan standardointilaitoksia edustavien, teknisesti pätevien 
henkilöiden tehtäväksi.

Tarkistus 302
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen on tärkeää olla yhdenmukainen parhaiden käytäntöjen ja standardien 
kanssa, jotta EU:n sääntelyjärjestelmiä tai -puitteita ei pidetä liian raskaina tai kalliina ja 
esteenä innovoinnille ja palvelujen tarjoamiselle.
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Tarkistus 303
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Nämä toimenpiteet pitäisi hyväksyä täytäntöönpanosäädösten muodossa.

Tarkistus 304
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Luottamuspalvelun tarjoajat on 
tarkastettava kerran vuodessa
riippumattoman tahon, jonka pätevyys
tarkastuksen suorittamiseen on osoitettu,
toimesta sen vahvistamiseksi, että ne ja 
niiden tarjoamat luottamuspalvelut 
täyttävät tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset, ja niiden on julkaistava
tarkastuksen perusteella laadittava 
tietoturvatarkastuskertomus ja toimitettava 
se valvontaelimelle Mikäli tarkastus voi 
sisältää luottamuksellisia tietoja 
liiketoiminnasta, valvontaelin voi viivyttää 
arkaluontoisten osien julkaisemista 



AM\936276FI.doc 143/171 PE510.784v01-00

FI

korkeintaan vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

”Tunnustettuja riippumattomia tahoja” koskevan viittauksen poistaminen selkeyttää tälle 
riippumattomalle taholle asetettuja vaatimuksia. Ks. myös 15 artiklan 1 kohtaan esitetty 
tarkistus. Tarkastusten avoimuus auttaa laajempaa tietosuojatutkijoiden yhteisöä 
huolehtimaan tarjottujen palveluiden korkeatasoisesta luotettavuudesta ja tietoturvasta.

Tarkistus 305
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta kahden 
vuoden välein ja merkittävien teknisten tai 
organisaation muutosten jälkeen sen 
vahvistamiseksi, että ne ja niiden tarjoamat 
hyväksytyt luottamuspalvelut täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja 
niiden on toimitettava tarkastuksen 
perusteella laadittava vaatimusten 
täyttymistä koskeva tarkastuskertomus
valvontaelimelle.

Or. en

Perustelu

Kertomuksen ei pitäisi rajoittua vain tietoturvavaatimuksiin, vaan siinä olisi käsiteltävä
kaikkia tämän asetuksen perusteella hyväksytyille luottamuspalvelujen tarjoajille asetettuja 
vaatimuksia. Lisäksi kertomuksen laatimisen kahden vuoden välein pitäisi riittää ja olla 
kohtuullista kertomuksen aiheuttaman hallinnollisen ja taloudellisen taakan huomioon ottaen. 
Tarkastus olisi kuitenkin tehtävä aina merkittävien muutosten tapahduttua sen 
varmistamiseksi, että muutokset eivät vaikuta vaatimusten täyttymiseen.
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Tarkistus 306
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta kerran 
vuodessa sen vahvistamiseksi, että ne ja 
niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja niiden 
on toimitettava tarkastuksen perusteella 
laadittava tietoturvatarkastuskertomus 
valvontaelimelle. Jos vuotuiset 
tarkastuskertomukset eivät sisällä 
huomautuksia, tässä kohdassa tarkoitetut 
tarkastukset on tehtävä vain joka toinen 
vuosi sen jälkeen, kun toiminta on 
jatkunut kolmen vuoden ajan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan tarkastusten harventamista, jotta kevennettäisiin hyväksyttyjen 
luottamuspalvelun tarjoajien kustannuksia.

Tarkistus 307
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava vuosittain niiden omalla 
kustannuksella vaatimusten täyttymistä 
arvioivan elimen toimesta sen 
vahvistamiseksi, että ne ja niiden tarjoamat 
hyväksytyt luottamuspalvelut täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja 
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on toimitettava tarkastuksen perusteella 
laadittava tietoturvatarkastuskertomus
valvontaelimelle.

niiden on toimitettava tarkastuksen 
perusteella laadittava vaatimusten 
täyttymistä koskeva arviointikertomus
valvontaelimelle.

Or. en

Tarkistus 308
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 309
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaelin voi milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä
tehdä hyväksytyille luottamuspalvelun 
tarjoajille tarkastuksia varmistuakseen 
siitä, että ne ja niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut edelleen täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt ehdot, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 

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

direktiivissä 95/46/EY säädettyjä 
henkilötietojen suojaan liittyviä sääntöjä 
on rikottu, valvontaelimen on ilmoitettava 
tarkastustensa tuloksista 
tietosuojaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 310
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että tällaisia tarkastuksia ei voida suorittaa mielivaltaisesti, vaan niiden 
taustalla on oltava perusteltuja epäilyksiä vaatimusten laiminlyönnistä. Viittaus ”komission 
pyyntöön” on poistettu, sillä valvontaelimet pystyvät arvioimaan tällaisen tarkastuksen 
tarpeellisuuden komissiota paremmin.

Tarkistus 311
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus yhdenmukaistaa poikkeamailmoituksia koskevat vaatimukset tietosuoja-
asetuksen säännösten kanssa.

Tarkistus 312
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Valvontaelimellä on oltava valtuudet 
vaatia luottamuspalvelun tarjoajia 
korjaamaan vaatimusten täyttymistä 
koskevasta arviointikertomuksesta
ilmenevät puutteet vaatimusten 
noudattamisessa.

Or. en
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Tarkistus 313
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Valvontaelimellä on oltava valtuudet 
antaa luottamuspalvelun tarjoajille sitovia 
määräyksiä korjata puutteet tämän 
asetuksen vaatimusten noudattamisessa.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto tarkoittaisi, että valvontaelimellä on ainoastaan valtuudet antaa 
sitovia määräyksiä, jotka perustuvat tietoturvatarkastukseen. On epäselvää, miksi nämä 
valtuudet pitäisi rajoittaa vain tähän tietolähteeseen.

Tarkistus 314
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Järjestelmään kohdistuvan luottamuksen lisäämiseksi on tärkeää, että myös valvontaelimet 
ovat vastuuvelvollisia luottamuspalvelujen tarjoajille antamistaan suosituksista.
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Tarkistus 315
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 22 kappaleeseen tehty muutos.

Tarkistus 316
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 317
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti niiden ehtojen 
määrittelemiseksi, joiden mukaisesti 
tämän artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 
1 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastuksen suorittava 
riippumaton taho tunnustetaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan aiemmissa osissa kodifioidut tekniset vaatimukset ovat poliittisesti riittävän 
selkeitä ollakseen täytäntöönpanokelpoisia.

Tarkistus 318
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan sellaisena kuin se on muutettuna aiemmissa osissa kodifioidut tekniset 
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vaatimukset ovat poliittisesti riittävän selkeitä ollakseen täytäntöönpanokelpoisia.

Tarkistus 319
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 320
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Hyväksytyn luottamuspalvelun 

aloittaminen
1. Hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien on ilmoitettava valvontaelimelle 
aikeestaan aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjonta ja toimitettava 
16 artiklan 1 kohdassa säädetyn 
mukaisesti valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon laatima 
tietoturvatarkastuskertomus. Hyväksytyt 
luottamuspalvelun tarjoajat voivat aloittaa 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjonnan 
toimitettuaan ilmoituksen ja 
tietoturvatarkastuskertomuksen 
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valvontaelimelle.
2. Kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
valvontaelimelle 1 kohdan mukaisesti, 
hyväksytyt palveluntarjoajat sisällytetään 
18 artiklassa tarkoitettuihin luotettaviin 
luetteloihin, joissa on maininta 
ilmoituksen toimittamisesta.
3. Valvontaelin tarkastaa, että hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja ja sen 
tarjoamat hyväksytyt luottamuspalvelut 
täyttävät asetuksen vaatimukset.
Jos tarkastuksessa päädytään 
myönteiseen lopputulokseen, 
valvontaelimen on ilmoitettava 
hyväksyttyjen palveluntarjoajien ja niiden 
tarjoamien hyväksyttyjen 
luottamuspalvelujen hyväksytystä 
asemasta luotettavissa luetteloissa 
viimeistään kuukauden kuluessa 
1 kohdan mukaisesta ilmoituksesta.
Jos tarkastusta ei saada päätökseen 
kuukauden kuluessa, valvontaelimen on 
ilmoitettava asiasta hyväksytylle 
luottamuspalvelun tarjoajalle ja 
yksilöitävä viivästyksen syyt ja ajankohta, 
johon mennessä tarkastus saadaan 
päätökseen.
4. Kun hyväksytystä luottamuspalvelusta 
on tehty 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus, 
julkisen sektorin elin ei voi kieltäytyä 
hyväksymästä palvelua hallinnollista 
menettelyä tai muodollisuutta varten sillä 
perusteella, että sitä ei ole sisällytetty 
3 kohdassa tarkoitettuihin luetteloihin.
5. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 1, 2 
ja 3 kohdan soveltamiseen liittyvät 
olosuhteet, muotoseikat ja menettelyt. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Tätä artiklaa ei enää tarvita, sillä luottamuspalvelun tarjoajien yleinen vastuuvelvollisuus ja 
luotettavuus on nyt sen tasoinen, että luottamuspalveluja tarvitsevien palveluntarjoajien on 
mahdollista arvioida tietosuojan taso ja valita tarpeisiinsa parhaiten sopiva palvelu.

Tarkistus 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Mikäli luottamuspalvelun tarjoaja aikoo
aloittaa hyväksyttyjen luottamuspalvelujen
tarjonnan, sen on toimitettava 16 artiklan 
1 kohdassa säädetyn mukaisesti 
valvontaelimelle ilmoitus aikeestaan sekä
tunnustetun riippumattoman tahon laatima 
vaatimusten täyttymistä koskeva 
arviointikertomus.

Or. en

Tarkistus 322
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien on ilmoitettava valvontaelimelle 
aikeestaan aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjonta ja toimitettava 
16 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti 
valvontaelimelle tunnustetun 

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

tietoturvatarkastuskertomus.

Or. en

Perustelu

Hyväksyttyjä luottamuspalveluita pitäisi voida tarjota vain, jos tarkastus on suoritettu 
hyväksytysti.

Tarkistus 323
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 324
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
1 kohdan mukaisesti, valvontaelimen on
varmistettava, että luottamuspalvelun 
tarjoaja ja sen tarjoamat 
luottamuspalvelut täyttävät tämän 
asetuksen vaatimukset. Jos vaatimusten 
vahvistetaan täyttyvän, valvontaelimen on 
myönnettävä hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjoajan asema, ja 
hyväksytty luottamuspalvelun tarjoaja voi 
aloittaa hyväksytyn luottamuspalvelun 
tarjoamisen.

Or. en

Perustelu

Hyväksyttyjä luottamuspalveluita pitäisi voida tarjota vain, jos tarkastus on suoritettu 
hyväksytysti.

Tarkistus 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Valvontaelimen on pyynnöstä saatava 
tutustua teknisiin ja organisatorisiin 
suunnitelmiin, jatkuvuuden 
hallintasuunnitelmiin, palvelukäytäntöjä 
koskeviin asiakirjoihin ja muihin 
vaatimusten täyttymistä koskevassa 
arviointikertomuksessa mainittuihin 
asiakirjoihin.

Or. en
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Tarkistus 326
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 327
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitetty 1 ja 2 kohtaan.

Tarkistus 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Valvontaelin tarkastaa, että 
luottamuspalvelun tarjoaja ja sen tarjoamat 
luottamuspalvelut täyttävät tämän
asetuksen vaatimukset, erityisesti 
hyväksyttyjä luottamuspalvelun tarjoajia 
koskevat vaatimukset. Jos valvontaelin 
toteaa, että luottamuspalvelun tarjoaja ja 
sen tarjoamat luottamuspalvelut täyttävät 
nämä vaatimukset, valvontaelimen on 
myönnettävä hyväksytty asema 
luottamuspalvelun tarjoajalle ja sen 
tarjoamille luottamuspalveluille ja 
ilmoitettava hyväksyntä 18 artiklassa 
tarkoitetuissa luotettavissa luetteloissa 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
1 kohdan mukaisesta ilmoituksesta.

Or. en

Tarkistus 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 330
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska tarkastusprosessi voi kestää jopa kolme kuukautta, julkaisuviive olisi syytä pitää 
suhteellisen lyhyenä.

Tarkistus 331
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 332
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska palvelun tarjoamista ei voi aloittaa ennen tarkastuksen päättymistä, valvontaelimelle 
olisi asetettava aikaraja.

Tarkistus 333
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hyväksyttyjen luottamuspalveluiden tarjoamisen tulee edellyttää tarkastusta. 
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Tarkistus 334
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 335
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 336
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 337
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Luotettavat luettelot

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava, 
ylläpidettävä ja julkaistava luotettavia 
luetteloja, jotka sisältävät tietoa niiden 
toimivaltaan kuuluvista hyväksytyistä 
luottamuspalvelun tarjoajista ja niiden 
tarjoamista hyväksytyistä 
luottamuspalveluista.
2. Jäsenvaltioiden on laadittava, 
ylläpidettävä ja julkaistava suojatusti 
1 kohdassa säädetyn mukaisia sähköisesti 
allekirjoitettuja tai leimattuja luotettavia 
luetteloja muodossa, joka soveltuu 
automaattiseen käsittelyyn.
3. Jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava komissiolle tiedot 
kansallisten luotettavien luettelojen 
laatimisesta, ylläpitämisestä ja 
julkaisemisesta vastaavasta elimestä sekä 
yksityiskohtaiset tiedot tällaisten 
luettelojen julkaisupaikasta, luotettavien 
luettelojen allekirjoittamisessa tai 
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leimaamisessa käytetyistä varmenteista ja 
näiden mahdollisista muutoksista.
4. Komissio asettaa julkisesti saataville 
suojatusti 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 
sähköisesti allekirjoitetussa tai leimatussa 
muodossa, joka soveltuu automaattiseen 
käsittelyyn.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen määrittelyä varten.
6. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 1–
4 kohdan soveltamiseen liittyvät 
luotettavien luetteloiden tekniset eritelmät 
ja muotoseikat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tätä artiklaa ei enää tarvita, sillä luottamuspalvelun tarjoajien yleinen vastuuvelvollisuus ja 
luotettavuus on nyt sen tasoinen, että luottamuspalveluja tarvitsevien palveluntarjoajien on 
mahdollista arvioida tietosuojan taso ja valita tarpeisiinsa parhaiten sopiva palvelu.

Tarkistus 338
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Selvennys, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sovellukset voivat käsitellä varmenteita, 
mikä on käytännössä validoinnin kannalta välttämätöntä.

Tarkistus 339
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Delegoitu säädös ei vaikuta välttämättömältä. Tästä syystä sisällytetty 6 kohdan 
täytäntöönpanosäädökseen.

Tarkistus 340
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 341
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä artiklaa ei enää tarvita, sillä luottamuspalvelun tarjoajien yleinen vastuuvelvollisuus ja 
luotettavuus on nyt sen tasoinen, että luottamuspalveluja tarvitsevien palveluntarjoajien on 
mahdollista arvioida tietosuojan taso ja valita tarpeisiinsa parhaiten sopiva palvelu.

Tarkistus 342
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 343
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) toteutettava tarvittavat varotoimenpiteet 
tämän asetuksen mukaisen 
vahinkovastuuriskin kantamiseksi
erityisesti ylläpitämällä riittäviä 
taloudellisia varoja tai käyttämällä
vastuuvakuutusjärjestelmää;

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen sanamuoto vaikutti asettavan vastuun palveluntarjoajalle, vaikka sen pitäisi 
vain tehdä varotoimenpiteistä pakollisia.

Tarkistus 344
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) ilmoitettava ennen sopimussuhteen 
aloittamista henkilöille, jotka haluavat 
käyttää hyväksyttyä luottamuspalvelua, 
kyseisen palvelun käytön tarkoista ehdoista 
ja edellytyksistä sekä vastuuta koskevista 
rajoituksista selkeällä ja avoimella 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 345
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

”Luotettava” antaa vaikutelman korkeammasta tasosta, mutta järjestelmän on täytettävä 
tämän kohdan vaatimukset. On epäselvää, muodostaako ”luotettava” sinällään 
lisävaatimuksen. Selvennyksenä luvallisten muutosten pitäisi olla mahdollisia.

Tarkistus 346
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

”Luotettava” antaa vaikutelman korkeammasta tasosta, mutta järjestelmän on täytettävä 
tämän kohdan vaatimukset. On epäselvää, muodostaako ”luotettava” sinällään 
lisävaatimuksen.

Tarkistus 347
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

– tiedot ovat julkisesti haettavissa vain, jos 
kansallinen tai unionin lainsäädäntö 
sallii sen tai jos siihen on saatu tietojen 
kohteena olevan henkilön suostumus,

Or. en

Perustelu

Selvennys, jonka mukaan voimassa oleva kansallinen tai unionin lainsäädäntö voi vaatia 
julkaisemista tai sallia sen.

Tarkistus 348
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että asiaa koskevat tiedot ovat yhä käytettävissä, vaikka palveluntarjoaja olisi 
lopettanut toimintansa.

Tarkistus 349
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) kieltäydyttävä tarjoamasta sellaisia 
toimintoja koskevia palveluja, joiden ne 
tietävät olevan laittomia. 

Or. fr

Tarkistus 350
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Hyväksyttyjä varmenteita myöntävien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelun tarjoajien 
on rekisteröitävä varmenteen 
peruuttaminen varmennetietokannassaan 
ilman aiheetonta viivytystä.

Or. en

Tarkistus 351
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

On epäselvää, mitä ”tehokas” ja ”luotettava” tarkkaan ottaen tarkoittavat. ”Saatavilla 
jatkuvasti” viittaa jo luotettavuuteen. Lisäksi julkisen sektorista palveluista poiketen 
yksityisen sektorin ratkaisut eivät voi olla aina maksuttomia. Tällaisia palveluita käyttävien 
osapuolten pitäisi voida valita vapaasti liiketoimintamalli, johon ne perustuvat.

Tarkistus 352
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tämä muutos koskee tekstin jokaista artiklaa, jossa mainitaan standardien käyttö.

Tarkistus 353
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tavoitteena pitäisi olla kehittää standardeja, jotka ovat asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia. On epäselvää, muodostaako ”luotettava” sinällään lisävaatimuksen. 
Järjestelmällä, joka täyttää vaatimuksen X, ja luotettavalla järjestelmällä, joka täyttää 
vaatimuksen X, ei ole oikeudellisesti katsottuna eroa. Päinvastoin ”luotettavia” järjestelmiä 
koskevat standardit voivat antaa virheellisen vaikutelman, jonka mukaan muut järjestelmät, 
jotka täyttävät samat vaatimukset mutta eivät standardia, eivät ole luotettavia.

Tarkistus 354
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 355
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 1999/93/EY käytetty sanamuoto näyttää ottavan paremmin huomioon erilaiset 
kansalliset muoto- ja menettelyvaatimukset.


