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Muudatusettepanek 356
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. E-allkirjal on käsitsi kirjutatud allkirjaga 
samaväärne õiguslik toime. Võltsitud 
allkiri on kehtetu. Asjaomane osaline 
vastutab selle kindlaksmääramise eest, 
kas allkiri on võltsitud.

Or. en

Selgitus

Allkirju käsitletakse eri liikmesriikide jurisdiktsioonides erinevalt. See tähendab siiski, et 
võltsimise ohtu ei pea kindlaks määrama tarbija või süsteemi kasutaja, vaid seda peab tegema 
süsteemi pakkuv üksus (kellel on seetõttu paremad võimalused vigu parandada ja tagada, et 
vigu ei teki).

Muudatusettepanek 357
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kvalifitseeritud e-allkirjal, millele on 
lisatud kvalifitseeritud e-ajatempel, on 
käsitsi kirjutatud allkirjaga samaväärne 
õiguslik toime.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

E-allkirjade võltsimise ohtu silmas pidades on käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks viia 
ettevaatusabinõuna sisse samaväärsuse asemel samaväärsuse eeldus.

Muudatusettepanek 359
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. E-allkirjal on käsitsi kirjutatud allkirjaga 
samaväärne õiguslik toime.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-allkirju tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Eelnevat lõiget arvesse võttes on kõnealuse lõike õiguslik toime ebaselge.

Muudatusettepanek 361
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-allkirju tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 362
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Allkirju käsitletakse eri liikmesriikide jurisdiktsioonides erinevalt. Mõnedes riikides on väga 
tugevad notari traditsioonid, teistes mitte. Allkirjade tunnustamist käsitlev ühtlustamine ja 
prognoositavus kodanike jaoks eeldab muid seadusandlikke muudatusi kui e-allkirju käsitlev 
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määrus.

Muudatusettepanek 363
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On ebaselge, kas „tunnustamine” ja „aktsepteerimine” on kaks eri mõistet ja kas neil on eri 
õiguslik toime. „Eriti siis” jäetakse välja, kuna käesolev lõige, nagu ka järgmine, puudutab 
üksnes avalikke teenuseid. Eraõiguslikud isikud peaksid saama kasutada mis tahes omavahel 
kokku lepitud turvataset.

Muudatusettepanek 364
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 365
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühendatud lõikega 7.

Muudatusettepanek 366
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda vastavuse tagamise mehhanismi ei ole enam vaja, kuna artiklis 37 a (uus) võetakse 
kasutusele tehniliste nõuete heakskiitmise mehhanism.
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Muudatusettepanek 367
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja turvatasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-allkiri 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktis määratletud 
turvatasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega. 
Komisjon avaldab kõnealused aktid 
Euroopa Liidu Teatajas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 368
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja turvatasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-allkiri 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktis määratletud 
turvatasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.

7. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
käesoleva artikli lõikes 4 osutatud e-
allkirja erinevate turvatasemete 
määratlemise ja e-allkirjade turvatasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-allkiri 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see määratletud turvatasemele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en
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Selgitus

Rakendusaktid tunduvad asjakohasemad.

Muudatusettepanek 369
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja turvatasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-allkiri 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktis määratletud 
turvatasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja turvatasemete 
standardite viitenumbrid. Komisjon tagab, 
et käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
panust, eelistatavalt mõjuhinnangu kujul.
Kui e-allkiri vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 6 kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud aktis määratletud 
turvatasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 370
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 välja jäetud
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E-allkirja kvalifitseeritud sertifikaadid
1. E-allkirja kvalifitseeritud sertifikaadid 
peavad vastama I lisas sätestatud 
nõuetele.
2. E-allkirja kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata ühtegi kohustuslikku 
nõuet, mis ületab I lisas sätestatud 
nõudeid.
3. Kui e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat 
tühistatakse pärast esialgset aktiveerimist, 
kaotab see kehtivuse ega saa oma staatust 
mingil juhul kehtivuse uuendamisega 
tagasi.
4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte I lisas sätestatud nõuete edasise 
täpsustamise kohta.
5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. 
Kui e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see I lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

(Vt samuti muudetud artikleid 9–15 ja muudetud artikleid 3–7.)

Selgitus

ELi määruses ei ole sobiv kehtestada rangeid tehnilisi standardeid, nagu on tehtud lisades.
On juba olemas piisavalt tugevad stiimulid, millega turul tegutsejaid innustatakse tagama 
usaldusväärsust, ning mehhanismid usaldusväärsuse edendamiseks kehtestatakse artiklite 9–
15 ja 3–7 läbipaistvust, kontrolli ja vastutust puudutavate sätete abil.

Muudatusettepanek 371
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. E-allkirja kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata ühtegi kohustuslikku 
nõuet, mis ületab I lisas sätestatud nõudeid.

2. E-allkirja kvalifitseeritud sertifikaatide 
piiriülese kasutamise suhtes ei kohaldata 
ühtegi kohustuslikku nõuet, mis ületab I 
lisas sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema endiselt võimalik kehtestada lisanõudeid, näiteks teatavate 
elukutsetega seotud nõuded. Liikmesriigid peaksid siiski oma vastavad süsteemid kohandama 
piiriüleste tehingute läbiviimiseks. 

Muudatusettepanek 372
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte I lisas sätestatud nõuete edasise 
täpsustamise kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Rakendusakt tundub asjakohasem. Seetõttu ühendatakse käesolev lõige järgmise lõikega.

Muudatusettepanek 373
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 
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sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see I 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

sertifikaatide standardite viitenumbrid. 
Komisjon tagab, et käesoleva määruse 
kohaste standardite kindlaksmääramisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
sidusrühmade panust, eelistatavalt 
mõjuhinnangu kujul. Kui e-allkirja 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see I 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 374
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see I 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
täpsustada I lisas sätestatud nõuded ja
kehtestada e-allkirja kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see I 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Rakendusakt tundub asjakohasem. Seetõttu on eelmine lõige ühendatud käesoleva lõikega.
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Muudatusettepanek 375
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud
Nõuded kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahenditele
1. Kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendid peavad vastama 
II lisas sätestatud nõuetele.
2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite standardite 
viitenumbrid. Kui kvalifitseeritud e-
allkirja moodustamise vahend vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see II 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

ELi määruses ei ole sobiv kehtestada rangeid tehnilisi standardeid, nagu on tehtud lisades.
On juba olemas piisavalt tugevad stiimulid, millega turul tegutsejaid innustatakse tagama 
usaldusväärsust, ning mehhanismid usaldusväärsuse edendamiseks kehtestatakse artiklite 9–
15 ja 3–7 läbipaistvust, kontrolli ja vastutust puudutavate sätete abil.

Muudatusettepanek 376
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 2. Komisjon võib rakendusaktidega 
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kehtestada kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite standardite 
viitenumbrid. Kui kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahend vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see II lisas 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

kehtestada kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite standardite 
viitenumbrid. Komisjon tagab, et 
käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
panust, eelistatavalt mõjuhinnangu kujul.
Kui kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahend vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see II lisas 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 377
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendeid võivad sertifitseerida 
liikmesriikide määratud asjakohased 
avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 
asutused, tingimusel et nad on läbinud 
turvalisuse hindamise protsessi, mis on 
teostatud kooskõlas ühega standarditest 
selliste infotehnoloogiatoodete turvalisuse 
hindamiseks, mis on kantud komisjoni 
poolt rakendusaktidega koostatavasse 
nimekirja. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

1. Kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendeid võivad sertifitseerida 
liikmesriikide määratud asjakohased 
avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 
asutused, tingimusel et nad on läbinud 
turvalisuse hindamise protsessi, mis on 
teostatud kooskõlas ühega standarditest 
selliste infotehnoloogiatoodete turvalisuse 
hindamiseks, mis on kantud komisjoni 
poolt rakendusaktidega koostatavasse 
nimekirja. Komisjon tagab, et käesoleva 
määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
panust, eelistatavalt mõjuhinnangu kujul. 
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Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 378
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendeid võivad sertifitseerida 
liikmesriikide määratud asjakohased 
avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 
asutused, tingimusel et nad on läbinud 
turvalisuse hindamise protsessi, mis on 
teostatud kooskõlas ühega standarditest 
selliste infotehnoloogiatoodete turvalisuse 
hindamiseks, mis on kantud komisjoni 
poolt rakendusaktidega koostatavasse 
nimekirja. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

1. E-allkirja moodustamise vahendeid 
võivad sertifitseerida liikmesriikide 
määratud asjakohased avalik-õiguslikud 
või eraõiguslikud asutused, tingimusel et 
nad on läbinud turvalisuse hindamise 
protsessi kooskõlas ühega standarditest 
selliste infotehnoloogiatoodete turvalisuse 
hindamiseks, mis on kantud komisjoni 
poolt rakendusaktidega koostatavasse 
nimekirja. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Kindlasti. Miks mitte? Koostame nimekirja.

Muudatusettepanek 379
Amelia Andersdotter
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sertifitseeritud kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite nimekirja 
avaldamine

Sertifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendite nimekirja avaldamine

Or. en

Muudatusettepanek 380
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
põhjendamatu viivituseta teabe selliste 
kvalifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendite kohta, mille on sertifitseerinud 
artiklis 23 osutatud asutused. Samuti 
edastavad nad komisjonile põhjendamatu 
viivituseta teabe selliste kvalifitseeritud e-
allkirja moodustamise vahendite kohta, mis 
ei ole enam sertifitseeritud.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
põhjendamatu viivituseta teabe selliste e-
allkirja moodustamise vahendite kohta, 
mille on sertifitseerinud artiklis 23 osutatud 
asutused. Samuti edastavad nad 
komisjonile põhjendamatu viivituseta teabe 
selliste kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite kohta, mis ei ole 
enam sertifitseeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Saadud teabe põhjal koostab komisjon 
sertifitseeritud kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite nimekirja, haldab 
seda ja avaldab selle.

2. Saadud teabe põhjal koostab komisjon 
sertifitseeritud kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite nimekirja, haldab 
seda ja avaldab selle. Komisjon edastab 
nimekirja tehtud muudatused viivitamata 



AM\936634ET.doc 17/56 PE510.822v01-00

ET

elektrooniliste vahendite abil 
liikmesriikidele. 

Or. fr

Muudatusettepanek 382
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Saadud teabe põhjal koostab komisjon 
sertifitseeritud kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite nimekirja, haldab 
seda ja avaldab selle.

2. Saadud teabe põhjal koostab komisjon 
sertifitseeritud e-allkirja moodustamise 
vahendite nimekirja, haldab seda ja 
avaldab selle.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 384
Amelia Andersdotter



PE510.822v01-00 18/56 AM\936634ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Nõuded kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimisele
1. Kvalifitseeritud e-allkiri loetakse 
kehtivaks, kui on võimalik väga kindlalt 
tagada, et allkirja andmise ajal olid 
täidetud järgmised tingimused:
(a) allkirja sertifikaat on kvalifitseeritud 
e-allkirja sertifikaat, mis vastab I lisa 
sätetele;
(b) nõutav kvalifitseeritud sertifikaat on 
ehtne ja kehtiv;
(c) allkirja valideerimise andmed vastavad 
asjaomastele osalistele esitatud 
andmetele;
(d) allakirjutajat üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed on esitatud 
nõuetekohaselt asjaomasele osalisele;
(e) kui kasutatakse varjunime, on 
varjunime kasutus asjaomasele osalisele 
selgesti näidatud;
(f) e-allkiri on antud kvalifitseeritud e-
allkirja moodustamise vahendiga;
(g) allkirjastatud andmete terviklust ei ole 
rikutud;
(h) artikli 3 punktis 7 sätestatud nõuded 
on täidetud;
(i) allkirja valideerimiseks kasutatav 
süsteem annab asjaomasele osalisele 
valideerimisprotsessi korrektse tulemuse 
ja võimaldab asjaomasel osalisel 
tuvastada turvalisusega seotud probleeme.
2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte lõikes 1 sätestatud nõuete 
edasise täpsustamise kohta.
3. Komisjon võib rakendusaktidega 
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kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimise standardite viitenumbrid. 
Kui kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimine vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõikes 1 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

ELi määruses ei ole sobiv kehtestada rangeid tehnilisi standardeid, nagu on tehtud lisades.
On juba olemas piisavalt tugevad stiimulid, millega turul tegutsejaid innustatakse tagama 
usaldusväärsust, ning mehhanismid usaldusväärsuse edendamiseks kehtestatakse artiklite 15–
16 läbipaistvust ja kontrolli puudutavate sätete abil.

Muudatusettepanek 385
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimise standardite viitenumbrid. Kui 
kvalifitseeritud e-allkirjade valideerimine 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimise standardite viitenumbrid. 
Komisjon tagab, et käesoleva määruse 
kohaste standardite kindlaksmääramisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
sidusrühmade panust, eelistatavalt 
mõjuhinnangu kujul. Kui kvalifitseeritud 
e-allkirjade valideerimine vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en
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Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 386
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 välja jäetud
Kvalifitseeritud e-allkirjade 
kvalifitseeritud valideerimisteenus
1. Kvalifitseeritud e-allkirjade 
kvalifitseeritud valideerimisteenust osutab 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja, 
kes:
(a) osutab valideerimisteenust kooskõlas 
artikli 25 lõikega 1 ja
(b) võimaldab asjaomastel osalistel saada 
valideerimisprotsessi tulemused 
automaatsel viisil, mis on usaldusväärne, 
tõhus ja millel on kvalifitseeritud 
valideerimisteenuse osutaja täiustatud e-
allkiri või täiustatud e-tempel.
2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada lõikes 1 osutatud 
kvalifitseeritud valideerimisteenuse 
standardite viitenumbrid. Kui 
kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimisteenus vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 1 punktis 
b sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en
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Selgitus

ELi määruses ei ole sobiv kehtestada rangeid tehnilisi standardeid, nagu on tehtud lisades.
On juba olemas piisavalt tugevad stiimulid, millega turul tegutsejaid innustatakse tagama 
usaldusväärsust, ning mehhanismid usaldusväärsuse edendamiseks kehtestatakse artiklite 15–
16 läbipaistvust ja kontrolli puudutavate sätete abil.

Muudatusettepanek 387
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) võimaldab asjaomastel osalistel saada 
valideerimisprotsessi tulemused 
automaatsel viisil, mis on usaldusväärne, 
tõhus ja millel on kvalifitseeritud 
valideerimisteenuse osutaja täiustatud e-
allkiri või täiustatud e-tempel.

(b) võimaldab asjaomastel osalistel saada 
valideerimisprotsessi tulemused 
automaatsel viisil, millel on kvalifitseeritud 
valideerimisteenuse osutaja täiustatud e-
allkiri või täiustatud e-tempel.

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, mida mõistetakse „usaldusväärse ja tõhusa” all. Selle peaks igal juhul teenuse 
osutaja kindlaks määrama oma ärimudelis, kuna teenuse osutaja enda huvides on teistele 
tõhusate ja usaldusväärsete teenuste pakkumine. 

Muudatusettepanek 388
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada lõikes 1 osutatud 
kvalifitseeritud valideerimisteenuse 
standardite viitenumbrid. Kui 
kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimisteenus vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 1 punktis b 

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada lõikes 1 osutatud 
kvalifitseeritud valideerimisteenuse 
standardite viitenumbrid. Komisjon tagab, 
et käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
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sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

panust, eelistatavalt mõjuhinnangu kujul.
Kui kvalifitseeritud e-allkirjade 
valideerimisteenus vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 1 punktis b 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 389
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Kvalifitseeritud e-allkirjade säilitamine
1. Kvalifitseeritud e-allkirjade säilitamise 
teenust osutab kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja, kes kasutab 
menetlusi ja tehnoloogiat, millega on 
võimalik pikendada kvalifitseeritud e-
allkirja valideerimise andmete 
usaldusväärsust üle nende tehnoloogilise 
kehtivusaja.
2. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte lõikes 1 sätestatud nõuete 
edasise täpsustamise kohta.
3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
säilitamise standardite viitenumbrid. Kui 
kvalifitseeritud e-allkirjade säilitamise 
kord vastab kõnealustele standarditele, 
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loetakse see lõikes 1 sätestatud nõuetele 
vastavaks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

ELi määruses ei ole sobiv kehtestada rangeid tehnilisi standardeid, nagu on tehtud lisades.
On juba olemas piisavalt tugevad stiimulid, millega turul tegutsejaid innustatakse tagama 
usaldusväärsust, ning mehhanismid usaldusväärsuse edendamiseks kehtestatakse artiklite 15–
16 läbipaistvust ja kontrolli puudutavate sätete abil.

Muudatusettepanek 390
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
säilitamise standardite viitenumbrid. Kui 
kvalifitseeritud e-allkirjade säilitamise kord 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

3. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada kvalifitseeritud e-allkirjade 
säilitamise standardite viitenumbrid. 
Komisjon tagab, et käesoleva määruse 
kohaste standardite kindlaksmääramisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
sidusrühmade panust, eelistatavalt 
mõjuhinnangu kujul. Kui kvalifitseeritud 
e-allkirjade säilitamise kord vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.
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Muudatusettepanek 391
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
E-templi õiguslik toime
1. E-templit ei tunnistata õiguslikult 
kehtetuks ega kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et 
see on elektroonilisel kujul.
2. Kvalifitseeritud e-templil on õiguslik 
eeldus tagada sellega seotud andmete 
päritolu ja terviklus.
3. Kvalifitseeritud e-templit tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.
4. Kui nõutakse kvalifitseeritud e-templist 
madalama turvagarantii tasemega e-
templit, eriti siis, kui seda nõuab 
liikmesriik avaliku sektori asutuse 
osutatava internetipõhise teenuse 
kasutamiseks sellise teenusega seotud 
riskide asjakohase hindamise alusel, 
aktsepteeritakse kõiki e-templeid, millel 
on vähemalt sama turvagarantii tase.
5. Liikmesriigid ei nõua avaliku sektori 
asutuse osutatavate internetipõhiste 
teenuste kasutamiseks e-templit, mille 
turvagarantii tase on kõrgem kui 
kvalifitseeritud e-templil.
6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artiklis 38 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 4 osutatud e-templi eri 
turvatasemete määratlemist.
7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi turvagarantii tasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-tempel 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
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see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktis määratletud 
turvagarantii tasemele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
III peatükk – 4. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E-tempel E-tempel ja/või templid

Or. en

Muudatusettepanek 393
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-templil on õiguslik 
eeldus tagada sellega seotud andmete
päritolu ja terviklus.

2. Kvalifitseeritud e-tempel tagab templi 
andja identiteedi ja templiga seotud 
andmete tervikluse.

Or. en

Selgitus

„Õiguslik eeldus” väljuks e-allkirja mõju raamidest. „Päritolu” näib õigusliku mõistena liiga 
ebamäärane, kuna see mõjutab näiteks liikmesriikide menetlus- ja kaubandusõigust seoses 
ametite, testamentidega jms.
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Muudatusettepanek 394
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvalifitseeritud e-templit tunnustatakse 
ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

3. Kvalifitseeritud e-templit tunnustatakse 
kõikides liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Vahe „tunnustamise” ja „aktsepteerimise” vahel ei ole selge. Vastupidiselt e-allkirju 
käsitlevatele vastavatele sätetele ei jäeta käesolevat lõiget välja, kuna (elektroonilise) templi 
mõiste ei eksisteeri kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek 395
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

„Eriti siis” jäetakse välja, kuna käesolev lõige, nagu ka järgmine, puudutab üksnes avalikke 
teenuseid. Eraõiguslikud isikud peaksid saama kasutada mis tahes omavahel kokku lepitud 
turvataset.
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Muudatusettepanek 396
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Puhtalt riiklikus raamistikus peaks olema võimalik kehtestada rangemaid nõudeid. Need ei 
tohiks siiski takistada piiriüleseid tehinguid.

Muudatusettepanek 397
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Rakendusakt tundub asjakohasem. Ühendatud järgmise lõikega.

Muudatusettepanek 398
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega
kehtestada e-templi turvagarantii tasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-tempel 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktis määratletud 
turvagarantii tasemele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi turvagarantii tasemete 
standardite viitenumbrid. Komisjon tagab, 
et käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
panust, eelistatavalt mõjuhinnangu kujul.
Kui e-tempel vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see lõike 6 kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud õigusaktis 
määratletud turvagarantii tasemele 
vastavaks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 399
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi turvagarantii tasemete 
standardite viitenumbrid. Kui e-tempel 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see lõike 6 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktis määratletud 
turvagarantii tasemele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 

7. Komisjon võib rakendusaktidega 
määratleda lõikes 4 osutatud e-templi eri 
turvatasemed ja kehtestada e-templi 
turvagarantii tasemete standardite 
viitenumbrid. Kui e-tempel vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõike 6 kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktis määratletud turvagarantii 
tasemele vastavaks. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
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kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas. osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon 
avaldab kõnealused aktid Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Selgitus

Rakendusakt tundub asjakohasem.

Muudatusettepanek 400
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Nõuded e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatidele
1. E-templi kvalifitseeritud sertifikaadid 
peavad vastama III lisas sätestatud 
nõuetele.
2. E-templi kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata ühtegi kohustuslikku 
nõuet, mis ületab III lisas sätestatud 
nõudeid.
3. Kui e-templi kvalifitseeritud sertifikaat 
tühistatakse pärast esialgset aktiveerimist, 
kaotab see kehtivuse ega saa oma staatust 
mingil juhul kehtivuse uuendamisega 
tagasi.
4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte III lisas sätestatud nõuete 
edasise täpsustamise kohta.
5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. 
Kui e-templi kvalifitseeritud sertifikaat 
vastab kõnealustele standarditele, loetakse 
see III lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
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kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-templi kvalifitseeritud sertifikaadid 
peavad vastama III lisas sätestatud 
nõuetele.

1. E-templi ja/või e-pitseri kvalifitseeritud 
sertifikaadid peavad vastama III lisas 
sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. E-templi kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata ühtegi kohustuslikku 
nõuet, mis ületab III lisas sätestatud 
nõudeid.

2. E-templi kvalifitseeritud sertifikaatide 
piiriülese kasutamise suhtes ei kohaldata 
ühtegi kohustuslikku nõuet, mis ületab III 
lisas sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Siseriiklikud erinõuded peaksid olema võimalikud.

Muudatusettepanek 403
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. E-templi kvalifitseeritud sertifikaatide 
suhtes ei kohaldata ühtegi kohustuslikku 
nõuet, mis ületab III lisas sätestatud 
nõudeid.

2. E-templi ja/või e-pitseri kvalifitseeritud 
sertifikaatide suhtes ei kohaldata ühtegi 
kohustuslikku nõuet, mis ületab III lisas 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui e-templi kvalifitseeritud sertifikaat 
tühistatakse pärast esialgset aktiveerimist, 
kaotab see kehtivuse ega saa oma staatust 
mingil juhul kehtivuse uuendamisega 
tagasi.

3. Kui e-templi ja/või e-pitseri
kvalifitseeritud sertifikaat tühistatakse 
pärast esialgset aktiveerimist, kaotab see 
kehtivuse ega saa oma staatust mingil juhul 
kehtivuse uuendamisega tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 405
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-templi kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see III 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. 
Komisjon tagab, et käesoleva määruse 
kohaste standardite kindlaksmääramisel 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
sidusrühmade panust, eelistatavalt 
mõjuhinnangu kujul. Kui e-templi 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see III 
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lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 406
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatide standardite viitenumbrid. Kui 
e-templi kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see III 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

5. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada e-templi ja/või e-pitseri
kvalifitseeritud sertifikaatide standardite 
viitenumbrid. Kui e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaat vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see III lisas 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
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Kvalifitseeritud e-templi moodustamise 
vahendid
1. Kvalifitseeritud e-templi moodustamise 
vahendeid käsitlevate nõuete suhtes 
kohaldatakse mutatis mutandis artiklit 22.
2. Kvalifitseeritud e-templi moodustamise 
vahendite sertifitseerimise suhtes 
kohaldatakse mutatis mutandis artiklit 23.
3. Sertifitseeritud kvalifitseeritud e-templi 
moodustamise vahendite nimekirja 
avaldamise suhtes kohaldatakse mutatis 
mutandis artiklit 24.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud e-templi moodustamise 
vahendeid käsitlevate nõuete suhtes 
kohaldatakse mutatis mutandis artiklit 22.

1. Kvalifitseeritud e-templi ja/või e-pitseri
moodustamise vahendeid käsitlevate 
nõuete suhtes kohaldatakse mutatis 
mutandis artiklit 22.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kvalifitseeritud e-templi moodustamise 
vahendite sertifitseerimise suhtes 
kohaldatakse mutatis mutandis artiklit 23.

2. Kvalifitseeritud e-templi ja/või e-pitseri
moodustamise vahendite sertifitseerimise 
suhtes kohaldatakse mutatis mutandis 
artiklit 23.
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Or. en

Muudatusettepanek 410
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sertifitseeritud kvalifitseeritud e-templi 
moodustamise vahendite nimekirja 
avaldamise suhtes kohaldatakse mutatis 
mutandis artiklit 24.

3. Sertifitseeritud kvalifitseeritud e-templi 
ja/või e-pitseri moodustamise vahendite 
nimekirja avaldamise suhtes kohaldatakse 
mutatis mutandis artiklit 24.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Kvalifitseeritud e-templite valideerimine 
ja säilitamine
Kvalifitseeritud e-templite valideerimise ja 
säilitamise suhtes kohaldatakse mutatis 
mutandis artikleid 25, 26 ja 27.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvalifitseeritud e-templite valideerimise ja 
säilitamise suhtes kohaldatakse mutatis 
mutandis artikleid 25, 26 ja 27.

Kvalifitseeritud e-templite ja/või e-pitserite
valideerimise ja säilitamise suhtes 
kohaldatakse mutatis mutandis artikleid 25, 
26 ja 27.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 32 välja jäetud
E-ajatempli õiguslik toime
1. E-ajatemplit ei tunnistata õiguslikult 
kehtetuks ega kohtumenetlustes 
tõenduskõlbmatuks ainuüksi seetõttu, et 
see on elektroonilisel kujul.
2. Kvalifitseeritud e-ajatemplil on õiguslik 
eeldus tõendada sellega osutatavat 
ajahetke ja tagada kõnealuse ajahetkega 
seotud andmete terviklus.
3. Kvalifitseeritud e-ajatemplit 
tunnustatakse ja aktsepteeritakse kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 33 välja jäetud
Nõuded kvalifitseeritud e-ajatemplitele
1. Kvalifitseeritud e-ajatempel peab 
vastama järgmistele nõuetele:
(a) see on täpselt seotud koordineeritud 
maailmaajaga (UTC), et välistada 
andmete tuvastamatu muutmise võimalus;
(b) see põhineb täpsel ajaallikal;
(c) selle väljastab kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja;
(d) selle allkirjastamiseks kasutatakse 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
pakutavat täiustatud e-allkirja või 
täiustatud e-templit või muud samaväärset 
meetodit.
2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada viitenumbrid standarditele, mis 
hõlmavad andmete sidumist täpse 
ajahetkega ja täpset ajaallikat. Kui 
andmete sidumine täpse ajahetkega ja 
täpne ajaallikas vastavad kõnealustele 
standarditele, loetakse need lõikes 1 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) selle allkirjastamiseks kasutatakse 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 

(d) selle allkirjastamiseks kasutatakse 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
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pakutavat täiustatud e-allkirja või 
täiustatud e-templit või muud samaväärset 
meetodit.

pakutavat täiustatud e-allkirja või 
täiustatud e-templit.

Or. ro

Muudatusettepanek 416
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada viitenumbrid standarditele, mis 
hõlmavad andmete sidumist täpse 
ajahetkega ja täpset ajaallikat. Kui andmete 
sidumine täpse ajahetkega ja täpne 
ajaallikas vastavad kõnealustele 
standarditele, loetakse need lõikes 1 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada viitenumbrid standarditele, mis 
hõlmavad andmete sidumist täpse 
ajahetkega ja täpset ajaallikat. Komisjon 
tagab, et käesoleva määruse kohaste 
standardite kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
panust, eelistatavalt mõjuhinnangu kujul.
Kui andmete sidumine täpse ajahetkega ja 
täpne ajaallikas vastavad kõnealustele 
standarditele, loetakse need lõikes 1 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 417
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud
E-dokumentide õiguslik toime ja 
tunnustamine
1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see 
on kohtumenetlustes tõenduskõlblik, kui 
on võetud arvesse selle ehtsuse ja 
tervikluse tagamise taset.
2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku 
kvalifitseeritud e-allkiri või
kvalifitseeritud e-tempel, on õiguslik 
eeldus ehtsusele ja terviklusele tingimusel, 
et dokument ei sisalda dünaamilisi 
elemente, mis võivad dokumenti 
automaatselt muuta.
3. Kui avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
nõutakse originaaldokumenti või 
kinnitatud koopiat, aktsepteeritakse teistes 
liikmesriikides ilma täiendavate nõueteta 
vähemalt selliseid e-dokumente, mille on 
väljastanud asjaomaste dokumentide 
väljastamiseks pädevad isikud ja mida 
käsitatakse päritoluliikmesriigi 
õigusaktide kohaselt 
originaalidokumentide või kinnitatud 
koopiatena.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata selliste e-allkirjade ja e-
templite vormingud, mida aktsepteeritakse 
siis, kui liikmesriik nõuab lõikes 2 
osutatud avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
allkirjastatud või templiga dokumenti. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 418
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see
on kohtumenetlustes tõenduskõlblik, kui on 
võetud arvesse selle ehtsuse ja tervikluse 
tagamise taset.

1. E-dokument on kohtumenetlustes 
tõenduskõlblik, kui on võetud arvesse selle 
ehtsuse ja tervikluse tagamise taset.

Or. en

Selgitus

On juhtumid, millal nõutakse paberdokumente ja mille korral e-dokumentidele samasuguse 
õigusliku kehtivuse andmine ei oleks asjakohane. See küsimus tuleks jätta siseriikliku õiguse 
reguleerida.

Muudatusettepanek 419
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see on 
kohtumenetlustes tõenduskõlblik, kui on 
võetud arvesse selle ehtsuse ja tervikluse 
tagamise taset.

1. E-dokumenti loetakse 
paberdokumendiga samaväärseks ja see on 
kohtumenetlustes tõenduskõlblik, lähtudes
selle ehtsuse ja tervikluse tagamise
tasemest.

Or. fr

Muudatusettepanek 420
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku
kvalifitseeritud e-allkiri või kvalifitseeritud 
e-tempel, on õiguslik eeldus ehtsusele ja 
terviklusele tingimusel, et dokument ei 
sisalda dünaamilisi elemente, mis võivad 
dokumenti automaatselt muuta.

2. Dokumendil, millel on kvalifitseeritud e-
allkiri või kvalifitseeritud e-tempel, on 
õiguslik eeldus ehtsusele ja terviklusele 
tingimusel, et dokument ei sisalda 
dünaamilisi elemente, mis võivad 
dokumenti automaatselt muuta.

Or. en

Selgitus

E-allkirja või e-templiga dokumendil peab olema eeldus ehtsusele ja terviklusele. Kuid sellist 
eeldust ei saa olla seoses inimesega, kes dokumendi allkirjastas, või tema pädevusega.

Muudatusettepanek 421
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku 
kvalifitseeritud e-allkiri või kvalifitseeritud 
e-tempel, on õiguslik eeldus ehtsusele ja 
terviklusele tingimusel, et dokument ei 
sisalda dünaamilisi elemente, mis võivad
dokumenti automaatselt muuta.

2. Dokumendil, millel on asjaomase 
dokumendi väljastamiseks pädeva isiku 
kvalifitseeritud e-allkiri või kvalifitseeritud 
e-tempel, on õiguslik eeldus ehtsusele ja 
terviklusele tingimusel, et dokument ei 
sisalda dünaamilisi elemente, mis võivad
dokumendi sisu hiljem automaatselt 
muuta.

Or. en

Selgitus

Elektroonilistel failidel on teatavad peidetud elemendid, nagu nt „viimati vaadatud” vms, mis 
võivad muutuda, kuid sätte eesmärk on tagada sisu terviklus, kuna see on see, millele pooled 
tuginevad.

Muudatusettepanek 422
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
nõutakse originaaldokumenti või kinnitatud 
koopiat, aktsepteeritakse teistes 
liikmesriikides ilma täiendavate nõueteta 
vähemalt selliseid e-dokumente, mille on 
väljastanud asjaomaste dokumentide 
väljastamiseks pädevad isikud ja mida 
käsitatakse päritoluliikmesriigi õigusaktide 
kohaselt originaalidokumentide või 
kinnitatud koopiatena.

3. Kui avaliku sektori asutuse pakutava 
internetipõhise teenuse osutamiseks 
nõutakse originaaldokumenti või kinnitatud 
koopiat, aktsepteeritakse teistes 
liikmesriikides ilma täiendavate nõueteta 
vähemalt selliseid e-dokumente, mille on 
elektrooniliselt allkirjastanud või e-
templiga varustanud asjaomaste 
dokumentide väljastamiseks pädevad 
isikud ja mida käsitatakse 
päritoluliikmesriigi õigusaktide kohaselt 
originaalidokumentide või kinnitatud 
koopiatena.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud
E-andmevahetusteenuse õiguslik toime
1. E-andmevahetusteenust kasutades 
saadetud või kättesaadud andmed on 
kohtumenetlustes tõenduskõlblikud, kui 
on vaja tõendada andmete terviklust ning 
kuupäeva ja ajahetke, millal andmed 
saadeti või millal asjaomane adressaat 
need kätte sai.
2. Kvalifitseeritud e-andmevahetusteenust 
kasutades saadetud või kättesaadud 
andmetel on õiguslik eeldus andmete 
terviklusele ning kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenuse süsteemis osutatud 
andmete saatmise või kättesaamise 



PE510.822v01-00 42/56 AM\936634ET.doc

ET

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

Or. en

Muudatusettepanek 424
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Nõuded kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenustele
1. Kvalifitseeritud e-
andmevahetusteenused peavad vastama 
järgmistele nõuetele:
(a) neid peab osutama üks või mitu 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajat;
(b) need peavad võimaldama saatja ja 
vajaduse korral adressaadi üheselt 
mõistetavat identimist;
(c) andmete saatmine ja kättesaamine 
peavad olema kaitstud kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja pakutava 
täiustatud e-allkirja või täiustatud e-
templiga viisil, mis välistab andmete 
tuvastamatu muutmise võimaluse;
(d) mis tahes muudatusi andmete 
saatmiseks või kättesaamiseks vajalikes 
andmetes tuleb andmete saatjale ja 
adressaadile selgelt näidata;
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(e) andmete saatmise, kättesaamise ja mis 
tahes muudatuste kuupäeva tuleb näidata 
kvalifitseeritud e-ajatempliga;
(f) kui andmeid saadetakse kahe või 
enama kvalifitseeritud usaldusteenuse 
osutaja vahel, kohaldatakse punktides a–e 
osutatud nõudeid kõikide kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutajate suhtes.
2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada andmete saatmise ja 
kättesaamise protsesse käsitlevate 
standardite viitenumbrid. Kui andmete 
saatmise ja kättesaamise protsess vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 425
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada andmete saatmise ja 
kättesaamise protsesse käsitlevate 
standardite viitenumbrid. Kui andmete 
saatmise ja kättesaamise protsess vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see 
lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

2. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada andmete saatmise ja 
kättesaamise protsesse käsitlevate 
standardite viitenumbrid. Komisjon tagab, 
et käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
panust, eelistatavalt mõjuhinnangu kujul.
Kui andmete saatmise ja kättesaamise 
protsess vastab kõnealustele standarditele, 
loetakse see lõikes 1 sätestatud nõuetele 
vastavaks. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.
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Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 426
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Nõuded veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatidele
1. Veebisaidi autentimise kvalifitseeritud 
sertifikaadid peavad vastama IV lisas 
sätestatud nõuetele.
2. Veebisaidi autentimise kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse ja 
aktsepteeritakse kõikides liikmesriikides.
3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte IV lisas sätestatud nõuete 
edasise täpsustamise kohta.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatide standardite 
viitenumbrid. Kui veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see IV 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en
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Muudatusettepanek 427
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Nõuded veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatidele
1. Veebisaidi autentimise kvalifitseeritud 
sertifikaadid peavad vastama IV lisas 
sätestatud nõuetele.
2. Veebisaidi autentimise kvalifitseeritud 
sertifikaate tunnustatakse ja 
aktsepteeritakse kõikides liikmesriikides.
3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 38 vastu delegeeritud 
õigusakte IV lisas sätestatud nõuete 
edasise täpsustamise kohta.
4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatide standardite 
viitenumbrid. Kui veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see IV 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Üleilmses võrgukeskkonnas veebisaidi autentimiseks Euroopa sertifikaatide loomise 
lisandväärtus on ebaselge. Valdkonnas on juba olemas tuntud ja laialdaselt kasutatavad 
standardid. Lisasertifikaadid võivad kasutajate seas segadust tekitada ja looksid erinevuse 
võrreldes väljaspool Euroopa Liitu paiknevates serverites asuvate veebisaitidega.

Muudatusettepanek 428
András Gyürk
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatide standardite 
viitenumbrid. Kui veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaat vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see IV 
lisas sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada veebisaidi autentimise 
kvalifitseeritud sertifikaatide standardite 
viitenumbrid. Komisjon tagab, et 
käesoleva määruse kohaste standardite 
kindlaksmääramisel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse sidusrühmade 
panust, eelistatavalt mõjuhinnangu kujul.
Kui veebisaidi autentimise kvalifitseeritud 
sertifikaat vastab kõnealustele 
standarditele, loetakse see IV lisas 
sätestatud nõuetele vastavaks. 
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Muudatus on asjakohane teksti kõikide artiklite puhul, milles mainitakse standardite 
kasutamist.

Muudatusettepanek 429
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
III a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III a peatükk
Standardimine
Artikkel 37 a

Tehniliste nõuete heakskiitmise 
mehhanism

(1) Kui käesoleva direktiivi sätete 
rakendamine eeldab tehniliste erinõuete 
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kehtestamist e-identimise ja e-autentimise 
süsteemide suhtes, teatavad liikmesriigid 
sellest komisjonile menetluse kohaselt, 
mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta 
direktiiviga 98/34/EÜ, millega nähakse 
ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste 
eeskirjadest teatamise kord.
(2) Tehniliste nõuete, spetsifikaatide ja 
standardite väljatöötamise suhtes 
kohaldatakse lisaks läbivaatamise 
mehhanisme, mis on ette nähtud 
direktiiviga 1999/5/EÜ ja nõukogu 22. 
detsembri 1986. aasta otsuses 
standardimise kohta infotehnoloogia ja 
telekommunikatsiooni valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus osutatakse asjakohastele direktiividele, milles on kodifitseeritud 
osalemisvõimalusega, läbipaistva ja avatud mehhanismi loomise viis Euroopa Liidus, et 
töötada välja standardid ja spetsifikaadid kooskõlas standardimist käsitleva direktiiviga.

Muudatusettepanek 430
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Volitused võtta vastu artikli 8 lõikes 3, 
artikli 15 lõikes 5, artikli 18 lõikes 5, artikli 
20 lõikes 6, artikli 21 lõikes 4, artikli 23 
lõikes 3, artikli 25 lõikes 2, artikli 27 lõikes 
2, artikli 28 lõikes 6, artikli 29 lõikes 4, 
artikli 30 lõikes 2, artiklis 31, artikli 35 
lõikes 3 ja artikli 37 lõikes 3 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast. Komisjon koostab 
volituste delegeerimise kohta aruande 
hiljemalt kuus kuud enne viieaastase 
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ajavahemiku möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppu.

Or. ro

Muudatusettepanek 431
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Volitused võtta vastu artikli 13 lõikes 5
ja artikli 15 lõikes 5 osutatud delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile 
kindlaksmääramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 3, artikli 13 lõikes 5, artikli 

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

osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
kehtivate delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Komisjon ei või võtta vastu 
käesoleva määruse kohast delegeeritud 
õigusakti ilma tööstusharu ja asjaomaste 
sidusrühmadega eelnevalt 
konsulteerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Käesoleva määruse kohaseid 
rakendusakte ei või vastu võtta ilma 
tööstusharu ja asjaomaste 
sidusrühmadega eelnevalt 
konsulteerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 4.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro
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Muudatusettepanek 437
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 438
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Direktiivi 1999/93/EÜ alusel väljastatud 
kvalifitseeritud sertifikaate käsitatakse 
käesoleva määruse kohaselt e-allkirja 
kvalifitseeritud sertifikaatidena kuni nende 
kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui viis 
aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

4. Direktiivi 1999/93/EÜ alusel väljastatud 
sertifikaate käsitatakse käesoleva määruse 
kohaselt e-allkirja sertifikaatidena kuni 
nende kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem 
kui viis aastat alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See ei ole enam vajalik.

Muudatusettepanek 440
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) allakirjutajat, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt allakirjutaja nime või varjunime, 
mille puhul märgitakse, et see on 
varjunimi;

(c) allakirjutajat, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt (riikide puhul, kes seda 
toetavad) subjekti kordumatut 
identifitseerimistunnust (automaatseks 
töötlemiseks sobiv) ja allakirjutaja nime 
või varjunime, mille puhul märgitakse, et 
see on varjunimi;

Or. en

Muudatusettepanek 441
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) vajaduse korral võimalus lisada 
allakirjutaja eritunnus, olenevalt 
sertifikaadi ettenähtud otstarbest;

Or. en

Selgitus

Üle võetud direktiivist 1999/93/EÜ. Tunnused, mida küll kõikides liikmesriikides ei kasutata, 
on osutunud teatavates sektorites kasulikuks ja neid ei tohiks seetõttu välja jätta, sest see 
katkestaks kasutusel olevad tavad, mis lähtuvad direktiivist 1999/93/EÜ.
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Muudatusettepanek 442
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole enam vajalik.

Muudatusettepanek 443
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole enam vajalik.

Muudatusettepanek 444
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) e-templi valideerimisandmed, mis 
vastavad e-templi moodustamiseks 
vajalikele andmetele;

(d) juriidilist isikut, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt nime ja registrinumbrit (ELis 
kordumatud ja automaatseks töötlemiseks 
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sobivad), nagu need on esitatud ametlikes 
dokumentides;

Or. en

Muudatusettepanek 445
Amelia Andersdotter

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole enam vajalik.

Muudatusettepanek 446
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleilmses võrgukeskkonnas veebisaidi autentimiseks Euroopa sertifikaatide loomise 
lisandväärtus on ebaselge. Valdkonnas on juba olemas tuntud ja laialdaselt kasutatavad 
standardid. Lisasertifikaadid võivad kasutajate seas segadust tekitada ja looksid erinevuse 
võrreldes väljaspool Euroopa Liitu paiknevates serverites asuvate veebisaitidega.

Muudatusettepanek 447
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juriidilist isikut, kellele sertifikaat 
väljastatakse, üheselt mõistetavalt 
esindavad andmed, mis sisaldavad 
vähemalt nime ja registrinumbrit, nagu 
need on esitatud ametlikes dokumentides;

(c) füüsilist või juriidilist isikut, kellele 
sertifikaat väljastatakse, üheselt 
mõistetavalt esindavad andmed, mis 
sisaldavad võimaluse korral vähemalt 
nime ja registrinumbrit, nagu need on 
esitatud ametlikes dokumentides;

Or. ro

Muudatusettepanek 448
Silvia-Adriana Þicãu

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) selle juriidilise isiku aadressi 
elemendid, kellele sertifikaat väljastatakse, 
sealhulgas vähemalt linn ja liikmesriik, 
nagu need on esitatud ametlikes 
dokumentides;

(d) selle füüsilise või juriidilise isiku 
aadressi elemendid, kellele sertifikaat 
väljastatakse, sealhulgas vähemalt linn ja 
liikmesriik, nagu need on esitatud 
ametlikes dokumentides;

Or. ro

Muudatusettepanek 449
Silvia-Adriana Þicãu

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) selle domeeni nimi / nende domeenide 
nimed, mida haldab juriidiline isik, kellele 
sertifikaat väljastatakse;

(e) selle domeeni nimi / nende domeenide 
nimed, mida haldab füüsiline või
juriidiline isik, kellele sertifikaat 
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väljastatakse;

Or. ro


