
AM\936634FI.doc PE510.822v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2012/0146(COD)

21.5.2013

TARKISTUKSET
356 - 449

Mietintöluonnos
Marita Ulvskog
(PE507.971v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla

Ehdotus asetukseksi
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))



PE510.822v01-00 2/59 AM\936634FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\936634FI.doc 3/59 PE510.822v01-00

FI

Tarkistus 356
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sähköisellä allekirjoituksella on oltava 
samanlaiset oikeusvaikutukset kuin käsin 
kirjoitetulla allekirjoituksella. Väärennetty 
allekirjoitus on mitätön. Luottava 
osapuoli kantaa riskin sen 
määrittämisestä, onko allekirjoitus 
mitätön.

Or. en

Perustelu

Allekirjoituksia käsitellään eri tavoin eri jäsenvaltioiden lainkäyttöalueilla. Tämä ei 
kuitenkaan siirrä väärentämisen riskiä järjestelmän kuluttajalle tai käyttäjälle, vaan riskin 
kantaa järjestelmän tarjoava taho (jolla on paremmat mahdollisuudet korjata vahingot ja 
varmistua siitä, että vahinkoja ei tapahdu).

Tarkistus 357
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella, johon on liitetty 
hyväksytty sähköinen aikaleima, on oltava 
samanlaiset oikeusvaikutukset kuin käsin 
kirjoitetulla allekirjoituksella.

Or. en
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Tarkistus 358
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hyväksytyllä sähköisellä 
allekirjoituksella on oletettava olevan
samanlaiset oikeusvaikutukset kuin käsin 
kirjoitetulla allekirjoituksella.

Or. fr

Perustelu

Sähköiseen allekirjoitukseen liittyvän väärentämisvaaran takia tässä tarkistuksessa esitetään 
varovaisuusperiaatteen mukaista säännöstä, että oikeusvaikutukset on oletettava 
samanlaisiksi – ei, että oikeusvaikutukset ovat samanlaiset.

Tarkistus 359
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sähköisellä allekirjoituksella on oltava 
samanlaiset oikeusvaikutukset kuin käsin 
kirjoitetulla allekirjoituksella.

Or. en

Tarkistus 360
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan oikeusvaikutus jää epäselväksi, kun otetaan huomioon edellinen kohta.

Tarkistus 361
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 362
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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kaikki sähköiset allekirjoitukset, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään 
sama.

Or. en

Perustelu

Allekirjoituksia käsitellään eri tavoin eri jäsenvaltioiden lainkäyttöalueilla. Joillakin mailla 
on erittäin vahvoja notaariperinteitä, toisilla ei. Allekirjoitusten tunnustamista koskeva 
yhdenmukaistaminen ja ennakoitavuus kansalaisille edellyttävät toisenlaisia 
lainsäädännöllisiä muutoksia kuin mitä sähköisiä allekirjoituksia koskeva asetus on.

Tarkistus 363
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On epäselvää, ovatko ”tunnustaa” ja ”hyväksyä” kaksi eri käsitettä ja onko niillä eri 
oikeusvaikutukset. Poistetaan sana ”erityisesti”, sillä kohta viittaa ainoastaan julkisiin 
palveluihin, kuten seuraavakin kohta. Yksityisten osapuolten olisi voitava soveltaa mitä
tahansa sopimaansa tietoturvatasoa.

Tarkistus 364
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 365
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 4 kohdassa 
tarkoitettuja sähköisten allekirjoitusten 
erilaisia tietoturvatasoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdistetty 7 kohtaan.

Tarkistus 366
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 4 kohdassa 
tarkoitettuja sähköisten allekirjoitusten 
erilaisia tietoturvatasoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä määräysten noudattamista koskevaa menetelmää ei enää tarvita, kun 37 a artiklassa 
(uusi) otetaan käyttöön teknisten vaatimusten hyväksymismenetelmä.

Tarkistus 367
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
allekirjoitus vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvatason mukainen. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 368
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin
vahvistaa sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
allekirjoitus vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä
määritellyn tietoturvatason mukainen.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7. Komissio vahvistaa
täytäntöönpanosäädöksin tämän artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen sähköisten 
allekirjoitusten eri tietoturvatasojen 
määritelmät sekä tietoturvatasoihin 
sovellettavien standardien viitenumerot.
Jos sähköinen allekirjoitus vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
määritellyn tietoturvatason mukainen.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädökset vaikuttavat asianmukaisemmilta.

Tarkistus 369
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
allekirjoitus vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvatason mukainen.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Määrittäessään 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
käytettäviä standardeja komissio 
varmistaa, että sidosryhmien palaute 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
mieluiten vaikutustenarvioinnissa. Jos 
sähköinen allekirjoitus vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 6 kohdan 
nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä 



PE510.822v01-00 10/59 AM\936634FI.doc

FI

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. määritellyn tietoturvatason mukainen.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 370
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.
Sähköisen allekirjoituksen hyväksytyt 
varmenteet
1. Sähköisen allekirjoituksen 
hyväksyttyjen varmenteiden on täytettävä 
liitteessä I säädetyt vaatimukset.
2. Sähköisen allekirjoituksen 
hyväksytyille varmenteille ei saa asettaa 
pakollisia vaatimuksia, jotka ylittävät 
liitteessä I säädetyt vaatimukset.
3. Jos sähköisen allekirjoituksen 
hyväksytty varmenne on ensimmäisen 
aktivoinnin jälkeen peruutettu, sen 
voimassaolo päättyy, eikä sen tilaa voida 
missään olosuhteissa palauttaa uusimalla 
sen voimassaolo.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä I säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.
5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen allekirjoituksen 
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hyväksyttyihin varmenteisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos sähköisen allekirjoituksen hyväksytty 
varmenne vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan liitteessä I säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

(Ks. myös tarkistettu 9–15 artikla sekä tarkistettu 3–7 artikla.)

Perustelu

EU:n asetuksessa ei ole aiheellista säätää tiukoista teknisistä standardeista, vaan ne olisi 
vahvistettava liitteissä. Käytössä on jo riittävän vahvoja kannustimia, joilla 
markkinatoimijoita kannustetaan varmistamaan luotettavuus, ja 9–15 artiklan sekä 3–
7 artiklan avoimuutta, tarkastusta ja vastuuta koskevilla säännöksillä luodaan menettelyt, 
joilla luotettavuuteen kannustetaan.

Tarkistus 371
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköisen allekirjoituksen hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa pakollisia 
vaatimuksia, jotka ylittävät liitteessä I 
säädetyt vaatimukset.

2. Rajatylittävään käyttöön tarkoitetun
sähköisen allekirjoituksen hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa pakollisia 
vaatimuksia, jotka ylittävät liitteessä I 
säädetyt vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava asettaa käyttöä koskevia lisävaatimuksia, esimerkiksi 
määreitä tietyille ammateille. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin mukautettava järjestelmiään 
rajatylittäviä transaktioita varten.
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Tarkistus 372
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä I säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädös vaikuttaa asianmukaisemmalta. Tämän vuoksi kohta yhdistetään 
seuraavaan kohtaan.

Tarkistus 373
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen allekirjoituksen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköisen 
allekirjoituksen hyväksytty varmenne 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä I 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 sähköisen allekirjoituksen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Määrittäessään 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
käytettäviä standardeja komissio 
varmistaa, että sidosryhmien palaute 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
mieluiten vaikutustenarvioinnissa. Jos 
sähköisen allekirjoituksen hyväksytty 
varmenne vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan liitteessä I säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
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julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 374
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen allekirjoituksen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköisen 
allekirjoituksen hyväksytty varmenne 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
täsmentää liitteessä I vahvistetut 
vaatimukset ja vahvistaa sähköisen 
allekirjoituksen hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavien standardien 
viitenumerot. Jos sähköisen 
allekirjoituksen hyväksytty varmenne 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä I säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädös vaikuttaa asianmukaisemmalta. Tämän vuoksi edellinen kohta on 
yhdistetty tähän kohtaan. 

Tarkistus 375
Amelia Andersdotter
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.
Hyväksyttyjä sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineitä koskevat vaatimukset
1. Hyväksyttyjen sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineiden on 
täytettävä liitteessä II säädetyt 
vaatimukset.
2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyihin sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksytty sähköisen allekirjoituksen 
luontiväline vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan liitteessä II 
säädettyjen vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

EU:n asetuksessa ei ole aiheellista säätää tiukoista teknisistä standardeista, vaan ne olisi 
vahvistettava liitteissä. Käytössä on jo riittävän vahvoja kannustimia, joilla 
markkinatoimijoita kannustetaan varmistamaan luotettavuus, ja 9–15 artiklan sekä 3–
7 artiklan avoimuutta, tarkastusta ja vastuuta koskevilla säännöksillä luodaan menettelyt, 
joilla luotettavuuteen kannustetaan.

Tarkistus 376
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
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vahvistaa hyväksyttyihin sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksytty sähköisen allekirjoituksen 
luontiväline vastaa kyseisiä standardeja, 
sen katsotaan olevan liitteessä II 
säädettyjen vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

vahvistaa hyväksyttyihin sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Määrittäessään tämän asetuksen 
soveltamiseksi käytettäviä standardeja 
komissio varmistaa, että sidosryhmien 
palaute otetaan asianmukaisesti 
huomioon mieluiten 
vaikutustenarvioinnissa. Jos hyväksytty 
sähköisen allekirjoituksen luontiväline 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan liitteessä II säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 377
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyt sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineet voidaan sertifioida 
jäsenvaltioiden nimeämien asianmukaisten 
julkisten tai yksityisten tahojen toimesta 
edellyttäen, että niille on tehty tietoturva-
arviointi noudattaen komission 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistamaan 
luetteloon sisältyvää tietoteknisten 
tuotteiden tietoturva-arviointia koskevaa 
standardia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 

1. Hyväksytyt sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineet voidaan sertifioida 
jäsenvaltioiden nimeämien asianmukaisten 
julkisten tai yksityisten tahojen toimesta 
edellyttäen, että niille on tehty tietoturva-
arviointi noudattaen komission 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistamaan 
luetteloon sisältyvää tietoteknisten 
tuotteiden tietoturva-arviointia koskevaa 
standardia. Määrittäessään tämän 
asetuksen soveltamiseksi käytettäviä 
standardeja komissio varmistaa, että 
sidosryhmien palaute otetaan 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä. asianmukaisesti huomioon mieluiten 
vaikutustenarvioinnissa. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 378
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyt sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineet voidaan sertifioida 
jäsenvaltioiden nimeämien asianmukaisten 
julkisten tai yksityisten tahojen toimesta 
edellyttäen, että niille on tehty tietoturva-
arviointi noudattaen komission 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistamaan 
luetteloon sisältyvää tietoteknisten 
tuotteiden tietoturva-arviointia koskevaa 
standardia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

1. Sähköisen allekirjoituksen luontivälineet 
voidaan sertifioida jäsenvaltioiden 
nimeämien asianmukaisten julkisten tai 
yksityisten tahojen toimesta edellyttäen, 
että niille on tehty tietoturva-arviointi 
komission täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistamaan luetteloon sisältyvän
tietoteknisten tuotteiden tietoturva-
arviointia koskevan standardin 
mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Epäilemättä. Miksi ei? Perustetaan luettelo.
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Tarkistus 379
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sertifioitujen hyväksyttyjen sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineiden luettelon 
julkaiseminen

Sertifioitujen sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineiden luettelon julkaiseminen

Or. en

Tarkistus 380
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava komissiolle tiedot 
23 artiklassa tarkoitettujen tahojen 
sertifioimista hyväksytyistä sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineistä. Niiden on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
komissiolle myös tiedot sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineistä, joita ei 
enää sertifioida.

1. Jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava komissiolle tiedot 
23 artiklassa tarkoitettujen tahojen 
sertifioimista sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineistä. Niiden on ilman 
aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
komissiolle myös tiedot sähköisen 
allekirjoituksen luontivälineistä, joita ei 
enää sertifioida.

Or. en

Tarkistus 381
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saamiensa tietojen perusteella komissio 
laatii ja julkaisee luettelon sertifioiduista 

2. Saamiensa tietojen perusteella komissio 
laatii ja julkaisee luettelon sertifioiduista 
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hyväksytyistä sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineistä sekä ylläpitää sitä.

hyväksytyistä sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineistä sekä ylläpitää sitä.
Komissio toimittaa luetteloon tehdyt 
muutokset jäsenvaltioille viipymättä 
sähköisessä muodossa.

Or. fr

Tarkistus 382
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saamiensa tietojen perusteella komissio 
laatii ja julkaisee luettelon sertifioiduista
hyväksytyistä sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineistä sekä ylläpitää sitä.

2. Saamiensa tietojen perusteella komissio 
laatii ja julkaisee luettelon sertifioiduista 
sähköisen allekirjoituksen luontivälineistä 
sekä ylläpitää sitä.

Or. en

Tarkistus 383
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 384
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
validointia koskevat vaatimukset
1. Hyväksytty sähköinen allekirjoitus on 
katsottava päteväksi, jos voidaan 
korkealla varmuustasolla todeta, että 
allekirjoitushetkellä:
a) allekirjoitusta tukeva varmenne on 
liitteen I mukainen hyväksytty sähköisen 
allekirjoituksen varmenne;
b) vaadittava hyväksytty varmenne on aito 
ja pätevä;
c) allekirjoituksen validointitiedot 
vastaavat allekirjoitukseen tukeutuvalle 
osapuolelle annettuja tietoja;
d) allekirjoittajaa yksiselitteisesti edustava 
tietokokonaisuus on annettu oikein 
allekirjoitukseen tukeutuvalle 
osapuolelle;
e) jos käytetään salanimeä, sen käytöstä 
on selkeästi ilmoitettu allekirjoitukseen 
tukeutuvalle osapuolelle;
f) sähköinen allekirjoitus on luotu 
hyväksytyllä sähköisen allekirjoituksen 
luontivälineellä;
g) allekirjoitettujen tietojen 
koskemattomuutta ei ole loukattu;
h) 3 artiklan 7 kohdassa säädetyt 
vaatimukset täyttyvät;
i) allekirjoituksen validointiin käytettävä 
järjestelmä antaa allekirjoitukseen 
tukeutuvalle osapuolelle 
validointiprosessissa oikean tuloksen ja 
antaa allekirjoitukseen tukeutuvalle 
osapuolelle mahdollisuuden huomata 
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mahdolliset tietoturvaan vaikuttavat 
poikkeamat.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.
3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
validointi vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

EU:n asetuksessa ei ole aiheellista säätää tiukoista teknisistä standardeista, vaan ne olisi 
vahvistettava liitteissä. Käytössä on jo riittävän vahvoja kannustimia, joilla 
markkinatoimijoita kannustetaan varmistamaan luotettavuus, ja 15–16 artiklan avoimuutta ja 
tarkastusta koskevilla säännöksillä luodaan menettelyt, joilla luotettavuuteen kannustetaan.

Tarkistus 385
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
validointi vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 

3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Määrittäessään 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
käytettäviä standardeja komissio 
varmistaa, että sidosryhmien palaute 
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vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

otetaan asianmukaisesti huomioon 
mieluiten vaikutustenarvioinnissa. Jos 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
validointi vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 386
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.
Hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
hyväksytty validointipalvelu
1. Hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten hyväksyttyä 
validointipalvelua tarjoaa hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja, joka:
a) tarjoaa validointia 25 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja
b) tarjoaa allekirjoitukseen tukeutuville 
osapuolille validointiprosessin tuloksen 
automaattisesti tavalla, joka on luotettava, 
tehokas ja sisältää hyväksytyn 
validointipalvelun tarjoajan kehittyneen 
sähköisen allekirjoituksen tai kehittyneen 
sähköisen leiman.
2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
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vahvistaa 1 kohdassa tarkoitettuun 
hyväksyttyyn validointipalveluun 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointipalvelu vastaa 
kyseisiä standardeja, sen katsotaan olevan 
1 kohdan b alakohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

EU:n asetuksessa ei ole aiheellista säätää tiukoista teknisistä standardeista, vaan ne olisi 
vahvistettava liitteissä. Käytössä on jo riittävän vahvoja kannustimia, joilla 
markkinatoimijoita kannustetaan varmistamaan luotettavuus, ja 15–16 artiklan avoimuutta ja 
tarkastusta koskevilla säännöksillä luodaan menettelyt, joilla luotettavuuteen kannustetaan.

Tarkistus 387
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoaa allekirjoitukseen tukeutuville 
osapuolille validointiprosessin tuloksen 
automaattisesti tavalla, joka on luotettava, 
tehokas ja sisältää hyväksytyn 
validointipalvelun tarjoajan kehittyneen 
sähköisen allekirjoituksen tai kehittyneen 
sähköisen leiman.

b) tarjoaa allekirjoitukseen tukeutuville 
osapuolille validointiprosessin tuloksen 
automaattisesti tavalla, joka sisältää 
hyväksytyn validointipalvelun tarjoajan 
kehittyneen sähköisen allekirjoituksen tai 
kehittyneen sähköisen leiman.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä ”tehokkaalla” ja ”luotettavalla” tarkoitetaan. Tämä olisi joka 
tapauksessa jätettävä palveluntarjoajan liiketoimintamalleissa määriteltäväksi, sillä on 
palveluntarjoajien oman edun mukaista tarjota käyttäjille tehokkaita ja luotettavia palveluja.
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Tarkistus 388
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa 1 kohdassa tarkoitettuun 
hyväksyttyyn validointipalveluun 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointipalvelu vastaa 
kyseisiä standardeja, sen katsotaan olevan 
1 kohdan b alakohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa 1 kohdassa tarkoitettuun 
hyväksyttyyn validointipalveluun 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Määrittäessään tämän asetuksen 
soveltamiseksi käytettäviä standardeja 
komissio varmistaa, että sidosryhmien 
palaute otetaan asianmukaisesti 
huomioon mieluiten 
vaikutustenarvioinnissa. Jos hyväksyttyjen 
sähköisten allekirjoitusten 
validointipalvelu vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 1 kohdan 
b alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 389
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
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Hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
säilyttäminen
1. Hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten säilyttämispalvelua 
tarjoaa hyväksytty luottamuspalvelujen 
tarjoaja, jonka käyttämät menettelyt ja 
teknologiat ovat sellaisia, että niillä 
voidaan jatkaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten validointitietojen 
luotettavuutta senkin jälkeen, kun niiden 
teknologinen voimassaolo on päättynyt.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.
3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten säilyttämiseen 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten säilyttämisjärjestelyt 
vastaavat kyseisiä standardeja, niiden 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukaisia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

EU:n asetuksessa ei ole aiheellista säätää tiukoista teknisistä standardeista, vaan ne olisi 
vahvistettava liitteissä. Käytössä on jo riittävän vahvoja kannustimia, joilla 
markkinatoimijoita kannustetaan varmistamaan luotettavuus, ja 15–16 artiklan avoimuutta ja 
tarkastusta koskevilla säännöksillä luodaan menettelyt, joilla luotettavuuteen kannustetaan.

Tarkistus 390
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten säilyttämiseen 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten säilyttämisjärjestelyt 
vastaavat kyseisiä standardeja, niiden 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukaisia. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

3. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa hyväksyttyjen sähköisten 
allekirjoitusten säilyttämiseen 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Määrittäessään tämän asetuksen 
soveltamiseksi käytettäviä standardeja 
komissio varmistaa, että sidosryhmien 
palaute otetaan asianmukaisesti 
huomioon mieluiten 
vaikutustenarvioinnissa. Jos hyväksyttyjen 
sähköisten allekirjoitusten 
säilyttämisjärjestelyt vastaavat kyseisiä 
standardeja, niiden katsotaan olevan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 391
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Sähköisen leiman oikeusvaikutukset
1. Sähköisen leiman oikeusvaikutuksia ja 
käytettävyyttä todisteena oikeudellisissa 
menettelyissä ei voida kieltää pelkästään 
sen takia, että se on sähköisessä 
muodossa.
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2. Hyväksyttyyn sähköiseen leimaan 
liitetään oikeusolettama, jonka mukaan 
leima takaa siihen yhteydessä olevien 
tietojen alkuperän ja koskemattomuuden.
3. Hyväksytty sähköinen allekirjoitus on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.
4. Jos erityisesti jäsenvaltio edellyttää 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 
arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksyttyjä 
sähköisiä leimoja alhaisemman tason 
leimaa, on palvelun käyttöä varten 
hyväksyttävä kaikki sähköiset leimat, 
joiden tietoturvavarmistustaso on 
vähintään sama.
5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käytössä sähköistä leimaa, jonka 
tietoturvavarmistustaso on korkeampi 
kuin hyväksytyn sähköisen leiman.
6. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 4 kohdassa 
tarkoitettuja sähköisten leimojen erilaisia 
tietoturvavarmistustasoja.
7. 7. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa 
sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
leima vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
mukainen.  Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 392
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
III luku – 4 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sähköiset leimat Sähköiset leimat ja/tai sinetit 

Or. en

Tarkistus 393
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyttyyn sähköiseen leimaan 
liitetään oikeusolettama, jonka mukaan
leima takaa siihen yhteydessä olevien 
tietojen alkuperän ja koskemattomuuden.

2. Hyväksytty sähköinen leima takaa 
siihen yhteydessä olevien tietojen luojan 
henkilöllisyyden ja tietojen
koskemattomuuden.

Or. en

Perustelu

”Oikeusolettama” menisi sähköisen allekirjoituksen vaikutusta pidemmälle. Lisäksi 
”alkuperä” vaikuttaa liian epämääräiseltä oikeudelliselta käsitteeltä, sillä tämä vaikuttaa 
esimerkiksi jäsenvaltioiden prosessi- ja kauppaoikeuksiin, kun on kyse virastoista, 
testamenteista jne.

Tarkistus 394
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytty sähköinen allekirjoitus on 3. Hyväksytty sähköinen allekirjoitus on 
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tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mikä ero on ”tunnustamisella” ja ”hyväksymisellä”. Tätä kohtaa ei –
vastaavista sähköisiä allekirjoituksia koskevista säännöksistä poiketen – poisteta, sillä 
(sähköisten) leimojen käsitettä ei ole olemassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 395
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Poistetaan sana ”erityisesti”, sillä kohta viittaa ainoastaan julkisiin palveluihin, kuten 
seuraavakin kohta. Yksityisten osapuolten olisi voitava soveltaa mitä tahansa sopimaansa 
tietoturvatasoa.

Tarkistus 396
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia julkisen 
sektorin elimen tarjoaman verkkopalvelun 
käytössä sähköistä leimaa, jonka 
tietoturvavarmistustaso on korkeampi kuin 
hyväksytyn sähköisen leiman.

5. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia julkisen 
sektorin elimen tarjoaman rajatylittävän
verkkopalvelun käytössä sähköistä leimaa, 
jonka tietoturvavarmistustaso on 
korkeampi kuin hyväksytyn sähköisen 
leiman.

Or. en

Perustelu

Puhtaasti kansallisissa yhteyksissä olisi voitava asettaa pidemmälle meneviä vaatimuksia. 
Nämä eivät kuitenkaan saa estää rajatylittäviä transaktioita.

Tarkistus 397
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 4 kohdassa 
tarkoitettuja sähköisten leimojen erilaisia 
tietoturvavarmistustasoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädös vaikuttaa asianmukaisemmalta. Yhdistetty seuraavaan kohtaan.

Tarkistus 398
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
leima vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Määrittäessään 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
käytettäviä standardeja komissio 
varmistaa, että sidosryhmien palaute 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
mieluiten vaikutustenarvioinnissa. Jos 
sähköinen leima vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 6 kohdan 
nojalla annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 399
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
leima vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
mukainen.  Nämä täytäntöönpanosäädökset 

7. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin
määrittää 4 kohdassa tarkoitettuja 
sähköisten leimojen erilaisia 
tietoturvavarmistustasoja ja vahvistaa 
sähköisten leimojen 
tietoturvavarmistustasoihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköinen 
leima vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 6 kohdan nojalla 
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hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

annetussa delegoidussa säädöksessä 
määritellyn tietoturvavarmistustason 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädös vaikuttaa asianmukaisemmalta.

Tarkistus 400
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Sähköisen leiman hyväksyttyjä 
varmenteita koskevat vaatimukset
1. Sähköisen leiman hyväksyttyjen 
varmenteiden on täytettävä liitteessä III 
säädetyt vaatimukset.
2. Sähköisen leiman hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa pakollisia 
vaatimuksia, jotka ylittävät liitteessä III 
säädetyt vaatimukset.
3. Jos sähköisen leiman hyväksytty 
varmenne on ensimmäisen aktivoinnin 
jälkeen peruutettu, sen voimassaolo 
päättyy, eikä sen tilaa voida missään 
olosuhteissa palauttaa uusimalla sen 
voimassaolo.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä III säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.
5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen leiman 
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hyväksyttyihin varmenteisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos sähköisen leiman hyväksytty 
varmenne vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan liitteessä III säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 401
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköisen leiman hyväksyttyjen 
varmenteiden on täytettävä liitteessä III 
säädetyt vaatimukset.

1. Sähköisen leiman ja/tai sinetin
hyväksyttyjen varmenteiden on täytettävä 
liitteessä III säädetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 402
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköisen leiman hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa pakollisia 
vaatimuksia, jotka ylittävät liitteessä III 
säädetyt vaatimukset.

2. Rajatylittävään käyttöön tarkoitetun
sähköisen leiman hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa pakollisia 
vaatimuksia, jotka ylittävät liitteessä III 
säädetyt vaatimukset.

Or. en
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Perustelu

Kansalliseen käyttöön tarkoitettuja erityisvaatimuksia olisi voitava asettaa.

Tarkistus 403
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköisen leiman hyväksytyille 
varmenteille ei saa asettaa pakollisia 
vaatimuksia, jotka ylittävät liitteessä III 
säädetyt vaatimukset.

2. Sähköisen leiman ja/tai sinetin
hyväksytyille varmenteille ei saa asettaa 
pakollisia vaatimuksia, jotka ylittävät 
liitteessä III säädetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 404
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sähköisen leiman hyväksytty 
varmenne on ensimmäisen aktivoinnin 
jälkeen peruutettu, sen voimassaolo 
päättyy, eikä sen tilaa voida missään 
olosuhteissa palauttaa uusimalla sen 
voimassaolo.

3. Jos sähköisen leiman ja/tai sinetin
hyväksytty varmenne on ensimmäisen 
aktivoinnin jälkeen peruutettu, sen 
voimassaolo päättyy, eikä sen tilaa voida 
missään olosuhteissa palauttaa uusimalla 
sen voimassaolo.

Or. en

Tarkistus 405
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen leiman hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavien standardien 
viitenumerot. Jos sähköisen leiman 
hyväksytty varmenne vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan liitteessä 
III 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 sähköisen leiman hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavien standardien 
viitenumerot. Määrittäessään tämän 
asetuksen soveltamiseksi käytettäviä 
standardeja komissio varmistaa, että 
sidosryhmien palaute otetaan 
asianmukaisesti huomioon mieluiten 
vaikutustenarvioinnissa. Jos sähköisen 
leiman hyväksytty varmenne vastaa 
kyseisiä standardeja, sen katsotaan olevan 
liitteessä III säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 406
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen leiman hyväksyttyihin 
varmenteisiin sovellettavien standardien 
viitenumerot. Jos sähköisen leiman 
hyväksytty varmenne vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan liitteessä 
III säädettyjen vaatimusten mukainen.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa sähköisen leiman ja/tai sinetin
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos sähköisen 
leiman hyväksytty varmenne vastaa 
kyseisiä standardeja, sen katsotaan olevan 
liitteessä III säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 407
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Hyväksytyt sähköisen leiman 
luontivälineet
1. Hyväksytyille sähköisen leiman 
luontivälineineille asetettavien 
vaatimusten osalta sovelletaan tarpeellisin 
muutoksin 22 artiklaa.
2. Hyväksyttyjen sähköisen leiman 
luontivälineiden sertifioinnin osalta 
sovelletaan tarpeellisin muutoksin 
23 artiklaa.
3. Sertifioitujen hyväksyttyjen sähköisen 
leiman luontivälineiden luettelon 
julkaisemisen osalta sovelletaan 
tarpeellisin muutoksin 24 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 408
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyille sähköisen leiman 
luontivälineineille asetettavien vaatimusten 
osalta sovelletaan tarpeellisin muutoksin 

1. Hyväksytyille sähköisen leiman ja/tai 
sinetin luontivälineineille asetettavien 
vaatimusten osalta sovelletaan tarpeellisin 
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22 artiklaa. muutoksin 22 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 409
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyttyjen sähköisen leiman 
luontivälineiden sertifioinnin osalta 
sovelletaan tarpeellisin muutoksin 
23 artiklaa.

2. Hyväksyttyjen sähköisen leiman ja/tai 
sinetin luontivälineiden sertifioinnin osalta
sovelletaan tarpeellisin muutoksin 
23 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 410
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sertifioitujen hyväksyttyjen sähköisen 
leiman luontivälineiden luettelon 
julkaisemisen osalta sovelletaan 
tarpeellisin muutoksin 24 artiklaa.

3. Sertifioitujen hyväksyttyjen sähköisen 
leiman ja/tai sinetin luontivälineiden 
luettelon julkaisemisen osalta sovelletaan 
tarpeellisin muutoksin 24 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 411
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
31 artikla
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Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Hyväksyttyjen sähköisten leimojen 
validointi ja säilyttäminen
Hyväksyttyjen sähköisten leimojen 
validointiin ja säilyttämiseen sovelletaan 
tarvittavin muutoksin 25, 26 ja 
27 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 412
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttyjen sähköisten leimojen 
validointiin ja säilyttämiseen sovelletaan 
tarvittavin muutoksin 25, 26 ja 27 artiklaa.

Hyväksyttyjen sähköisten leimojen ja/tai 
sinettien validointiin ja säilyttämiseen 
sovelletaan tarvittavin muutoksin 25, 26 ja 
27 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 413
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Sähköisten aikaleimojen 
oikeusvaikutukset
1. Sähköisen aikaleiman 
oikeusvaikutuksia ja hyväksyttävyyttä 
todisteena oikeudellisissa menettelyissä ei 
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voida kieltää pelkästään sen takia, että se 
on sähköisessä muodossa.
2. Hyväksyttyyn sähköiseen aikaleimaan 
liitetään oikeusolettama, jonka mukaan 
aikaleima takaa osoittamansa ajankohdan 
sekä ajankohtaan sidottujen tietojen 
koskemattomuuden.
3. Hyväksytty sähköinen aikaleima on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 414
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Hyväksyttyjä sähköisiä aikaleimoja 
koskevat vaatimukset
1. Hyväksytyn sähköisen aikaleiman on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) se on virheettömästi liitetty 
koordinoituun yleisaikaan (UTC) niin, 
että voidaan sulkea pois mahdollisuus, 
että tietoja olisi muutettu huomaamatta;
b) se perustuu virheettömään 
aikalähteeseen;
c) sen on myöntänyt hyväksytty 
luottamuspalvelujen tarjoaja;
d) se on allekirjoitettu hyväksytyn 
luottamuspalvelujen tarjoajan 
kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella 
tai kehittyneellä sähköisellä leimalla tai 
vastaavalla menetelmällä.
2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa ajan virheetöntä liittämistä 
tietoihin ja virheettömään aikalähteeseen 
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sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos ajan virheetön liittäminen tietoihin ja 
virheetön aikalähde vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 415
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se on allekirjoitettu hyväksytyn 
luottamuspalvelujen tarjoajan kehittyneellä 
sähköisellä allekirjoituksella tai 
kehittyneellä sähköisellä leimalla tai 
vastaavalla menetelmällä.

d) se on allekirjoitettu hyväksytyn 
luottamuspalvelujen tarjoajan kehittyneellä 
sähköisellä allekirjoituksella tai 
kehittyneellä sähköisellä leimalla.

Or. ro

Tarkistus 416
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa ajan virheetöntä liittämistä 
tietoihin ja virheettömään aikalähteeseen 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos ajan virheetön liittäminen tietoihin ja 
virheetön aikalähde vastaa kyseisiä 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa ajan virheetöntä liittämistä 
tietoihin ja virheettömään aikalähteeseen 
sovellettavien standardien viitenumerot.
Määrittäessään tämän asetuksen 
soveltamiseksi käytettäviä standardeja 
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standardeja, sen katsotaan olevan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

komissio varmistaa, että sidosryhmien 
palaute otetaan asianmukaisesti 
huomioon mieluiten 
vaikutustenarvioinnissa. Jos ajan 
virheetön liittäminen tietoihin ja virheetön 
aikalähde vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 417
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Sähköisten asiakirjojen oikeusvaikutukset 
ja hyväksyminen
1. Sähköistä asiakirjaa on pidettävä 
paperiasiakirjaa vastaavana ja se on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä, kun on otettu huomioon 
sen aitouden ja koskemattomuuden 
varmuustaso.
2. Asiakirjaan, jossa on sen 
myöntämiseen valtuutetun henkilön 
hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai 
hyväksytty sähköinen leima, liitetään 
oikeusolettama, jonka mukaan se on aito 
ja koskematon edellyttäen, että asiakirja 
ei sisällä dynaamisia piirteitä, jotka 
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voisivat automaattisesti muuttaa sitä.
3. Kun julkisen sektorin elimen 
verkkopalvelun tarjontaa varten 
vaaditaan alkuperäistä asiakirjaa tai sen 
oikeaksi todistettua jäljennöstä, muiden 
jäsenvaltioiden on ilman lisävaatimuksia 
hyväksyttävä vähintään sellaiset sähköiset 
asiakirjat, jotka on myöntänyt kyseisten 
asiakirjojen myöntämiseen valtuutettu 
henkilö ja jotka katsotaan 
alkuperäjäsenvaltion lainsäädännössä 
alkuperäiskappaleiksi tai oikeaksi 
todistetuiksi jäljennöksiksi.
4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 
niiden sähköisten allekirjoitusten ja 
leimojen muotoseikat, jotka on 
hyväksyttävä, kun jäsenvaltio pyytää 
2 kohdassa tarkoitetun julkisen elimen 
verkkopalvelun tarjontaa varten 
allekirjoitettua tai leimattua asiakirjaa. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 418
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköistä asiakirjaa on pidettävä 
paperiasiakirjaa vastaavana ja se on
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä, kun on otettu huomioon sen 
aitouden ja koskemattomuuden 
varmuustaso.

1. Sähköinen asiakirja on hyväksyttävä 
todisteeksi oikeudellisissa menettelyissä, 
kun on otettu huomioon sen aitouden ja 
koskemattomuuden varmuustaso.

Or. en
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Perustelu

On tapauksia, joissa vaaditaan alkuperäisiä paperiasiakirjoja ja joissa ei ehkä olisi 
tarkoituksenmukaista antaa sähköisille asiakirjoille samaa oikeudellista pätevyyttä. Tästä 
kysymyksestä olisi viime kädessä säädettävä kansallisissa lainsäädännöissä.

Tarkistus 419
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sähköistä asiakirjaa on pidettävä 
paperiasiakirjaa vastaavana ja se on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä, kun on otettu huomioon sen 
aitouden ja koskemattomuuden 
varmuustaso.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 420
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjaan, jossa on sen myöntämiseen 
valtuutetun henkilön hyväksytty 
sähköinen allekirjoitus tai hyväksytty 
sähköinen leima, liitetään oikeusolettama, 
jonka mukaan se on aito ja koskematon 
edellyttäen, että asiakirja ei sisällä 
dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa sitä.

2. Asiakirjaan, jossa on hyväksytty 
sähköinen allekirjoitus tai hyväksytty 
sähköinen leima, liitetään oikeusolettama, 
jonka mukaan se on aito ja koskematon 
edellyttäen, että asiakirja ei sisällä 
dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa sitä.

Or. en
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Perustelu

Asiakirjaan, jossa on sähköinen allekirjoitus tai hyväksytty sähköinen leima, olisi liitettävä 
oikeusolettama, jonka mukaan se on aito ja koskematon. Olettama ei voi kuitenkaan koskea 
asiakirjan allekirjoittanutta henkilöä tai tämän saamaa valtuutusta.

Tarkistus 421
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asiakirjaan, jossa on sen myöntämiseen 
valtuutetun henkilön hyväksytty sähköinen 
allekirjoitus tai hyväksytty sähköinen 
leima, liitetään oikeusolettama, jonka 
mukaan se on aito ja koskematon 
edellyttäen, että asiakirja ei sisällä 
dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa sitä.

2. Asiakirjaan, jossa on sen myöntämiseen 
valtuutetun henkilön hyväksytty sähköinen 
allekirjoitus tai hyväksytty sähköinen 
leima, liitetään oikeusolettama, jonka 
mukaan se on aito ja koskematon 
edellyttäen, että asiakirja ei sisällä 
dynaamisia piirteitä, jotka voisivat 
automaattisesti muuttaa asiakirjan sisältöä 
tämän jälkeen.

Or. en

Perustelu

Sähköisissä tiedostoissa on tiettyjä piilossa olevia osia, esimerkiksi ”viimeksi katsottu” tms., 
jotka voivat muuttua, mutta säännöksen tarkoituksena on varmistaa sisällön koskemattomuus, 
sillä osapuolet luottavat nimenomaan tähän. 

Tarkistus 422
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun julkisen sektorin elimen 
verkkopalvelun tarjontaa varten vaaditaan 
alkuperäistä asiakirjaa tai sen oikeaksi 
todistettua jäljennöstä, muiden 
jäsenvaltioiden on ilman lisävaatimuksia 

3. Kun julkisen sektorin elimen 
verkkopalvelun tarjontaa varten vaaditaan 
alkuperäistä asiakirjaa tai sen oikeaksi 
todistettua jäljennöstä, muiden 
jäsenvaltioiden on ilman lisävaatimuksia 
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hyväksyttävä vähintään sellaiset sähköiset 
asiakirjat, jotka on myöntänyt kyseisten 
asiakirjojen myöntämiseen valtuutettu 
henkilö ja jotka katsotaan 
alkuperäjäsenvaltion lainsäädännössä 
alkuperäiskappaleiksi tai oikeaksi 
todistetuiksi jäljennöksiksi.

hyväksyttävä vähintään sellaiset sähköiset 
asiakirjat, joissa on kyseisten asiakirjojen 
myöntämiseen valtuutetun henkilön 
sähköinen allekirjoitus tai leima ja jotka 
katsotaan alkuperäjäsenvaltion 
lainsäädännössä alkuperäiskappaleiksi tai 
oikeaksi todistetuiksi jäljennöksiksi.

Or. en

Tarkistus 423
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Sähköisen jakelupalvelun 
oikeusvaikutukset
1. Sähköistä jakelupalvelua käyttäen 
lähetetyt tai vastaanotetut tiedot on 
hyväksyttävä todisteeksi oikeudellisissa 
menettelyissä tietojen koskemattomuuden 
sekä sen päivämäärän ja kellonajan 
varmuuden suhteen, jona tiedot on 
lähetetty tietylle vastaanottajalle tai 
vastaanottaja on ne saanut.
2. Hyväksyttyä jakelupalvelua käyttäen 
lähetettyihin tai vastaanotettuihin 
tietoihin liitetään oikeusolettama, jonka 
mukaan tiedot ovat koskemattomia ja 
hyväksytyn sähköisen jakelujärjestelmän 
ilmoittama lähetys- ja 
vastaanottopäivämäärä ja -kellonaika on 
oikea.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään sähköisissä 
jakelupalveluissa tapahtuvaa tietojen 
lähettämistä tai vastaanottamista koskevat 
mekanismit, joita on käytettävä sähköisten 
jakelupalvelujen yhteentoimivuuden 
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edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 424
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Hyväksyttyjä sähköisiä jakelupalveluja 
koskevat vaatimukset
1. Hyväksyttyjen sähköisten 
jakelupalvelujen on täytettävä seuraavat 
vaatimukset:
a) niitä tarjoaa yksi tai useampi 
hyväksytty luottamuspalvelujen tarjoaja;
b) ne mahdollistavat lähettäjän ja 
tarvittaessa vastaanottajan yksiselitteisen 
tunnistamisen;
c) tietojen lähettämis- tai 
vastaanottamisprosessi on suojattu 
hyväksytyn luottamuspalvelujen tarjoajan 
kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella 
tai kehittyneellä sähköisellä leimalla niin, 
että voidaan sulkea pois mahdollisuus, 
että tietoja olisi muutettu huomaamatta;
d) kaikki muutokset tietojen 
lähettämisessä tai vastaanottamisessa 
tarvittavissa tiedoissa ilmoitetaan selkeästi 
tietojen lähettäjälle ja vastaanottajalle;
e) tietojen lähettämisen, vastaanottamisen 
ja muuttamisen päivämäärä ilmoitetaan 
hyväksytyllä sähköisellä aikaleimalla;
f) kun tietoja siirretään kahden tai 
useamman hyväksytyn 
luottamuspalvelujen tarjoajan välillä, a–
e alakohdan vaatimuksia sovelletaan 
kaikkiin näihin palveluntarjoajiin.
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2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa tietojen lähettämis- ja 
vastaanottamisprosesseihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos tietojen 
lähettämis- ja vastaanottamisprosessi 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 425
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa tietojen lähettämis- ja 
vastaanottamisprosesseihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos tietojen 
lähettämis- ja vastaanottamisprosessi 
vastaa kyseisiä standardeja, sen katsotaan 
olevan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa tietojen lähettämis- ja 
vastaanottamisprosesseihin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Määrittäessään 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
käytettäviä standardeja komissio 
varmistaa, että sidosryhmien palaute 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
mieluiten vaikutustenarvioinnissa. Jos 
tietojen lähettämis- ja 
vastaanottamisprosessi vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
1 kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 426
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyjä varmenteita koskevat 
vaatimukset
1. Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyjen varmenteiden on täytettävä 
liitteessä IV säädetyt vaatimukset.
2. Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksytyt varmenteet on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä IV säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.
4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyihin varmenteisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos verkkosivustojen todentamisen 
hyväksytty varmenne vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
liitteessä IV säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 427
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyjä varmenteita koskevat 
vaatimukset
1. Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyjen varmenteiden on täytettävä 
liitteessä IV säädetyt vaatimukset.
2. Verkkosivustojen todentamisen 
hyväksytyt varmenteet on tunnustettava ja 
hyväksyttävä kaikissa jäsenvaltioissa.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä IV säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.
4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyihin varmenteisiin 
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos verkkosivustojen todentamisen 
hyväksytty varmenne vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
liitteessä IV säädettyjen vaatimusten 
mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Komissio julkaisee säädökset Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, synnyttäisivätkö verkkosivustojen eurooppalaiset varmenteet lisäarvoa 
globaalissa verkkoympäristössä. Alalla on olemassa standardeja, jotka käyttäjät tuntevat ja 
jotka ovat yleisesti käytössä. Uudet varmenteet voisivat aiheuttaa sekaannusta käyttäjien 
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keskuudessa, ja suhtautuminen Euroopan unionin ulkopuolella ylläpidettäviin 
verkkosivustoihin saatettaisi muuttua.

Tarkistus 428
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Jos 
verkkosivustojen todentamisen hyväksytty 
varmenne vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan liitteessä IV säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
vahvistaa verkkosivustojen todentamisen 
hyväksyttyihin varmenteisiin sovellettavien 
standardien viitenumerot. Määrittäessään 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
käytettäviä standardeja komissio 
varmistaa, että sidosryhmien palaute 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
mieluiten vaikutustenarvioinnissa. Jos 
verkkosivustojen todentamisen hyväksytty 
varmenne vastaa kyseisiä standardeja, sen 
katsotaan olevan liitteessä IV säädettyjen 
vaatimusten mukainen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
julkaisee säädökset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Sama muutos tehdään kaikkialle tekstiin kaikkiin niihin artikloihin, joissa mainitaan 
standardien käyttö.

Tarkistus 429
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
III a luku (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

III a luku
Standardointi
37 a artikla

Teknisten vaatimusten 
hyväksymismenettely

(1) Jos tämän asetuksen säännökset 
voidaan panna täytäntöön ainoastaan 
edellyttämällä erityisiä teknisiä 
ominaisuuksia sähköisen tunnistamisen 
järjestelmissä, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle teknisiä 
standardeja ja määräyksiä ja 
tietoyhteiskunnan palveluja koskevien 
tietojen toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/34/EY 
säädettyä menettelyä noudattaen.
(2) Tekniset vaatimukset, eritelmät ja 
standardit on lisäksi laadittava 
noudattaen tarkistusmenettelyä, joka 
sisältyy direktiiviin 1999/5/EY sekä 
standardoinnista tietotekniikassa ja 
televiestinnässä 22 päivänä joulukuuta 
1986 tehtyyn neuvoston päätökseen 
(87/95/ETY). 

Or. en

Perustelu

Asianomaiset direktiivit ovat keskeisiä direktiivejä, joissa kerätään yhteen säännökset siitä, 
miten osallistava ja avoin menettely standardien ja eritelmien kehittämiseksi on vahvistettava 
Euroopan unionin tasolla ja standardointidirektiivin mukaisesti. 

Tarkistus 430
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle viideksi vuodeksi
tämän asetuksen voimaantulosta lukien 
valta antaa 8 artiklan 3 kohdassa,
15 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan
5 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa,
21 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 25 artiklan 2 kohdassa, 
27 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 
6 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdassa, 
30 artiklan 2 kohdassa, 31 artiklassa, 
35 artiklan 3 kohdassa ja 37 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden 
vuoden pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolmea kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 431
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien valta 
antaa 8 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
5 kohdassa, 15 artiklan 5 kohdassa, 
16 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 
5 kohdassa, 20 artiklan 6 kohdassa, 
21 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 
3 kohdassa, 25 artiklan 2 kohdassa, 
27 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
13 artiklan 5 kohdassa ja 15 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi 
[tämän asetuksen voimaantulosta alkaen].
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6 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdassa, 
30 artiklan 2 kohdassa, 31 artiklassa, 
35 artiklan 3 kohdassa ja 37 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 432
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 
5 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 433
Pilar del Castillo Vera
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Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio ei saa antaa tämän 
asetuksen mukaisia delegoituja säädöksiä 
kuulematta ensin alan edustajia ja 
asianomaisia sidosryhmiä.

Or. en

Tarkistus 434
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä ei saa antaa 
kuulematta ensin alan edustajia ja 
asianomaisia sidosryhmiä. 

Or. en

Tarkistus 435
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

Or. en
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Tarkistus 436
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 437
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 438
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Direktiivin 1999/93/EY mukaisesti 
myönnettyjä hyväksyttyjä varmenteita 

4. Direktiivin 1999/93/EY mukaisesti 
myönnettyjä varmenteita pidetään tämän 
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pidetään tämän asetuksen mukaisina 
sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyinä
varmenteina niiden voimassaolon 
päättymiseen saakka, mutta enintään viisi 
vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

asetuksen mukaisina sähköisten 
allekirjoitusten varmenteina niiden 
voimassaolon päättymiseen saakka, mutta 
enintään viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 439
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitettä ei enää tarvita.

Tarkistus 440
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite I – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa allekirjoittajaa, jolle varmenne on 
myönnetty, ja joka sisältää ainakin 
allekirjoittajan nimen tai salanimen, joka 
on esitettävä salanimenä;

c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa allekirjoittajaa, jolle varmenne on 
myönnetty, ja joka sisältää ainakin (niiden 
maiden osalta, jotka tukevat sitä) 
subjektin uniikin henkilötunnisteen (joka 
soveltuu automaattiseen käsittelyyn) sekä
allekirjoittajan nimen tai salanimen, joka 
on esitettävä salanimenä;

Or. en
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Tarkistus 441
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite I – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) mahdollisuus lisätä allekirjoittajaan 
liittyvä asiaankuuluva erityismääre, 
riippuen varmenteen aiotusta 
käyttötarkoituksesta;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on direktiivistä 1999/93/EY. Määreet, vaikka niitä ei käytetä kaikissa 
jäsenvaltioissa, ovat osoittautuneet hyödyllisiksi tietyillä aloilla, joten niitä ei pitäisi jättää 
ulkopuolelle. Tämä haittaisi muuten nykyisiä käytäntöjä, jotka perustuvat direktiiviin 
1999/93/EY.

Tarkistus 442
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitettä ei enää tarvita.

Tarkistus 443
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite III
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Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitettä ei enää tarvita.

Tarkistus 444
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Liite III – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sähköisen leiman validointitiedot, jotka 
vastaavat kyseisen sähköisen leiman 
luontitietoja;

d) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa oikeushenkilöä, jolle varmenne 
on myönnetty, ja joka sisältää ainakin 
nimen ja rekisterinumeron virallisissa 
rekistereissä olevassa muodossa (uniikki 
koko unionissa, soveltuu automaattiseen 
käsittelyyn);

Or. en

Tarkistus 445
Amelia Andersdotter

Ehdotus asetukseksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liitettä ei enää tarvita.
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Tarkistus 446
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, synnyttäisivätkö verkkosivustojen eurooppalaiset varmenteet lisäarvoa 
globaalissa verkkoympäristössä. Alalla on olemassa standardeja, jotka käyttäjät tuntevat ja 
jotka ovat yleisesti käytössä. Uudet varmenteet voisivat aiheuttaa sekaannusta käyttäjien 
keskuudessa, ja suhtautuminen Euroopan unionin ulkopuolella ylläpidettäviin 
verkkosivustoihin saatettaisi muuttua.

Tarkistus 447
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa oikeushenkilöä, jolle varmenne on 
myönnetty, ja joka sisältää ainakin nimen 
ja rekisterinumeron virallisissa 
rekistereissä olevassa muodossa;

c) tietokokonaisuus, joka yksiselitteisesti 
edustaa luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, jolle varmenne on 
myönnetty, ja joka sisältää ainakin nimen 
ja tapauksen mukaan rekisterinumeron 
virallisissa rekistereissä olevassa 
muodossa;

Or. ro

Tarkistus 448
Silvia-Adriana Þicãu

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) oikeushenkilön, jolle varmenne on 
myönnetty, osoitteen osatiedot, mukaan 
luettuina ainakin kaupunki ja jäsenvaltio, 
virallisissa rekistereissä olevassa
muodossa;

d) luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön, jolle varmenne on 
myönnetty, osoitteen osatiedot, mukaan 
luettuina ainakin kaupunki ja jäsenvaltio, 
virallisissa rekistereissä olevassa 
muodossa;

Or. ro

Tarkistus 449
Silvia-Adriana Þicãu

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeushenkilön, jolle varmenne on 
myönnetty, käyttämät verkon 
aluetunnukset;

e) luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön, jolle varmenne on 
myönnetty, käyttämät verkon 
aluetunnukset;

Or. ro


