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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-
tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0238),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0133/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, õiguskomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

                                               
1 ELT C 351, 15.11.2012, lk 73.
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Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Võrdsete võimaluste tagamiseks ja 
kõigi ühiskonna osade kaasamiseks on 
väga oluline, et kõigil kodanikel oleks 
juurdepääs tehnoloogiale ja oskustele, mis 
võimaldavad neil digitaalsetest 
pakkumistest ja elektroonilistest teenustest 
võrdsel määral kasu saada. 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 2011. aasta direktiivis 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius on ette nähtud e-
tervise eest vastutavate riiklike asutuste 
võrgustik. Võrgustik peab piiriüleste 
tervishoiuteenuste turvalisuse ja 
järjepidevuse suurendamiseks koostama 
suunised piiriüleseks juurdepääsuks 
elektroonilistele tervishoiuandmetele ja -
teenustele, toetades liikmesriike 
sealjuures „ühiste identifitseerimis- ja 
autentimismeetmete väljatöötamisel, et 
hõlbustada piiriüleste tervishoiuteenuste 
osutamisel andmete edastamist”. E-
identimise ja e-autentimise vastastikune 
tunnustamine ja aktsepteerimine on 
põhitegur, et muuta piiriülesed 
tervishoiuteenused Euroopa kodanike 
jaoks tegelikkuseks. Kui inimesed reisivad 

välja jäetud
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ravi eesmärgil, peavad nende 
meditsiinilised andmed olema ravi 
osutavas riigis kättesaadavad. See eeldab 
ühtset, turvalist ja usaldusväärset e-
identimise raamistikku.

Or. en

Selgitus

Direktiiv 2011/24/EL on olemas ja kehtib sõltumata meeldetuletusest, seetõttu tuleks 
põhjendus välja jätta kui mittevajalik.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Teavitatud süsteemi kuuluvate e-
identimise vahendite piiriülene kasutamine 
eeldab liikmesriikide koostööd tehnilise 
koostalitluse tagamisel. See välistab 
igasugused riigisisesed tehnilised eeskirjad, 
millega nõutaks riigivälistelt osalistelt 
näiteks spetsiaalse riist- või tarkvara 
soetamist, et teavitatud e-identimist 
kontrollida ja valideerida. Teisalt on 
vältimatud kasutajatele esitatavad 
tehnilised tingimused, mis tulenevad mis 
tahes kasutatavale lubakaardile (nt 
kiipkaardid) omastest tehnilistest 
tingimustest. Koostalitlusvõime loomise 
protsessis tuleb siiski arvestada eri 
lähenemisviisidega, mida liikmesriigid 
kasutavad oma siseriiklike e-identimise 
süsteemide väljaarendamisel. Seetõttu 
peavad tehnilist koostalitlusvõimet 
tagavad standardid olema tehnoloogiliselt 
neutraalsed, austades liikmesriikide 
tehtud erinevaid valikuid, ning ei tohi 
muuta selliste süsteemide 
aluskonstruktsioone. 

Or. en



PE507.971v01-00 8/28 PR\930845ET.doc

ET

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) E-identimise vahendite piiriülene 
kasutamine ei tohi kaasa tuua selliste 
isikuandmete edastamist, mis ei ole 
osutatava teenuse jaoks tingimata 
vajalikud. Seega tuleks selles kontekstis 
kinni pidada andmete minimeerimise 
põhimõttest.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Määrus peaks olema
tehnoloogiaküsimustes neutraalne.
Määruse õiguslik mõju peaks olema 
saavutatav mis tahes tehniliste vahenditega 
eeldusel, et täidetakse käesoleva määruse 
tingimusi.

(21) Määrus peaks olema tehnoloogiliselt
neutraalne nii e-identimise kui ka seotud 
usaldusteenuste suhtes. Määruse õiguslik 
mõju peaks olema saavutatav mis tahes 
tehniliste vahenditega eeldusel, et 
täidetakse käesoleva määruse tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(23) Vastavalt ka ELis jõustunud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonist 
tulenevatele kohustustele ja kooskõlas 
komisjoni ettepanekuga võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
avaliku sektori asutuste veebisaitide 
käideldavuse kohta peaksid puuetega 
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inimesed saama kasutada usaldusteenuseid 
ja nende teenuste osutamisel kasutatavaid 
lõpptarbijale suunatud tooteid teiste 
tarbijatega võrdsetel alustel.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 9 peab liit oma poliitika 
ja meetmete määratlemisel ja 
rakendamisel võtma arvesse kõrge 
tööhõive taseme edendamise, piisava 
sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse 
tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, 
koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge 
tasemega seotud nõudeid. Kättesaadavuse 
ja universaaldisaini põhimõtted tuleks 
liidu tasandil integreerida e-identimist 
puudutavate õigusmeetmete 
kehtestamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Usaldusteenuse osutaja haldab 
isikuandmeid ja peab seetõttu täitma 
tingimusi, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.
Eelkõige peaks võimaluste piires 
miinimumini viima andmete kogumise, 

(24) Usaldusteenuse osutaja haldab 
isikuandmeid ja peab seetõttu täitma 
tingimusi, mis on sätestatud siseriiklikes 
andmekaitse alastes õigusaktides ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta. Eelkõige peaks võimaluste 
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võttes arvesse osutatava teenuse eesmärki. piires miinimumini viima andmete 
kogumise ja säilitamise, võttes arvesse 
osutatava teenuse eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Andmekaitse kõrge tase 
nõuetekohaste ja ühtlustatud 
kaitsemeetmete abil on eriti oluline e-
identimise süsteemide ja usaldusteenuste 
kasutamisel, sest mõlemad eeldavad 
isikuandmete töötlemist. Sellist töötlemist 
kasutatakse muu hulgas isikute 
identimiseks ja autentimiseks 
usaldusväärsel viisil, ning piisavate 
kaitsemeetmete puudumine võib 
põhjustada märkimisväärseid 
andmekaitseriske, nagu identiteedivargus, 
-võltsimine või elektroonilise vahendi 
kuritarvitamine.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 b) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida 
on eeskätt tunnustatud Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artiklis 8.

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kõik usaldusteenuse osutajad on 
kohustatud kohaldama oma tegevusega 
seotud ohte arvestavaid häid turvatavasid, 
et suurendada kasutajate usaldust ühtse 
turu vastu.

(26) Kõik usaldusteenuse osutajad on 
kohustatud kohaldama oma tegevusega 
seotud ohte arvestavaid häid turvatavasid, 
et tekitada kasutajates usaldust asjaomaste 
teenuste vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(29) Kui turvanõuete rikkumisele piisaval 
määral ja õigeaegselt ei reageerita, võib 
asjaomastele isikutele kaasneda oluline 
majanduslik ja sotsiaalne kahju, sh 
identiteedipettus. Seetõttu on
turvarikkumistest viivitamata teatamine ja 
turvaohtude hindamine väga oluline, et 
anda asjaomastele pooltele turvarikkumise 
või tervikluse kao korral adekvaatset teavet 
ning eeskätt võimaluse võimalikke 
kahjulikke mõjusid leevendada.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liikmesriikide poolt, liikmesriigi volitatud 
üksuse poolt või sõltumatult (kuid 
liikmesriigi tunnustusega) pakutava e-
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identimise ja ELis asuvate usaldusteenuse 
osutajate suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Usaldusteenuse määratlus komisjoni ettepanekus on väga avar ja vajab muutmist. Käesolev 
muudatusettepanek kitsendab veidi määruse kohaldusala, kuid usaldusteenuse määratlust 
tuleks veelgi täpsustada.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31 a) „turvanõuete rikkumine” –
turvaintsident, mis põhjustab 
edastatavate, salvestatud või muul viisil 
töödeldavate andmete juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, 
muutmise ja loata avalikustamise, või 
neile juurdepääsu;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele nõutakse
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks
e-identimist e-identimise vahendi abil ja e-
autentimist, peab nimetatud teenusele 
juurdepääsuks tunnustama ja aktsepteerima 
igat teises liikmesriigis väljastatud e-
identimise vahendit, mis kuulub komisjoni 
poolt vastavalt artiklis 7 esitatud
menetlusele avaldatud nimekirjas olevasse 
süsteemi.

Kui vastavalt riigisisestele õigusaktidele 
või haldustavadele on internetipõhisele 
teenusele juurdepääsuks kasutusel e-
identimine e-identimise vahendi abil ja e-
autentimine, peab nimetatud teenusele 
juurdepääsuks tunnustama ja aktsepteerima 
igat teises liikmesriigis väljastatud e-
identimise vahendit, mis kuulub vastavalt 
artiklis 7 esitatud tehnoloogilisel 
neutraalsusel põhinevale 
koordineerimismenetlusele komisjoni 
poolt avaldatud nimekirjas olevasse 
süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) e-identimise vahend on väljastatud kas
liikmesriigi poolt, selle liikmesriigi 
volitatud üksuse poolt või sõltumatult, 
kuid teavitava liikmesriigi poolt 
tunnustatuna;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) e-identimise vahendit saab kasutada 
vähemalt e-identimist eeldavatele avalikele 

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

avalikele teenustele juurdepääsuks 
teavitavas liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) teavitav liikmesriik tagab igal ajal 
internetipõhise autentimise võimaluse 
olemasolu, nii et iga asjaomane osapool 
saab valideerida elektrooniliselt saadud 
isikutuvastusandmed; liikmesriigid
kehtestavad vastavalt artiklis 8 sätestatud 
menetlustele kokku lepitud tehnilised 
erinõuded autentimiseks üksnes sellistele
asjaomastele osalistele, kes asuvad
väljaspool nende territooriumi; kui 
teavitatud identimissüsteemi või 
autentimisvõimalust rikutakse või see on 
osaliselt ohustatud, peavad liikmesriigid 
teavitatud identimissüsteemi, 
autentimisvõimaluse või asjaomased 
ohustatud osad viivitamata peatama või 
tühistama ning teavitama teisi liikmesriike 
ja komisjoni vastavalt artiklile 7;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) e-identimise süsteemi eest vastutavad 
asutused;

(b) e-identimise süsteemi eest vastutav 
valitsusasutus;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigetes 1 ja 3 osutatud 
teavitamise asjaolud, vormingud ja 
menetlused. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigetes 1 ja 3 osutatud 
teavitamise vormingud ja menetlused.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte e-identimise vahendite piiriülese 
koostalitluse lihtsustamiseks erinevatele 
andmekaitse tasemetele tehnoloogiliselt 
neutraalsete miinimumnõuete 
kehtestamise abil, millega ei tohi muuta 
siseriiklike e-identimise süsteemide 
aluskonstruktsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. E-identimise vahendite koostalitluse 
tagamiseks vajaliku piiriülese 
isikuandmete vahetamise suhtes 
kohaldatakse mutatis mutandis artikli 11 
lõiget 2.
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Usaldusteenuse osutajad ja 
järelevalveasutused tagavad isikuandmete 
õiglase ja seadusliku töötlemise kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ.

1. Usaldusteenuse osutajad ja 
järelevalveasutused tagavad isikuandmete 
õiglase ja seadusliku töötlemise kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ ning kehtivate 
siseriiklike õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Usaldusteenuse osutajad tagavad selle 
isiku andmete konfidentsiaalsuse ja 
tervikluse, kellele usaldusteenust 
osutatakse.

3. Usaldusteenuse osutajad tagavad selle 
isiku andmete konfidentsiaalsuse ja 
tervikluse, kellele usaldusteenust 
osutatakse, tagades eelkõige, et 
usaldusteenuse loomiseks kasutatavaid 
andmeid ei oleks võimalik tuletada.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks riikliku õiguse kohast 
varjunimede õiguslikku toimet, ei takista 
liikmesriigid usaldusteenuse osutajaid 
märkimast e-allkirja sertifikaadile 
allakirjutaja nime asemel varjunime.

4. Ilma et see piiraks riikliku õiguse kohast 
varjunimede õiguslikku toimet, ei takista 
liikmesriigid usaldusteenuse osutajaid 
märkimast e-allkirja sertifikaadile 
allakirjutaja nime asemel varjunime. 
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Seetõttu tuleb töödeldavat teavet käsitleda 
isikliku teabena ka siis, kui kasutatakse 
varjunime.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Juurdepääsuõigus ja teave 
usaldusteenuste kasutajale

Usaldusteenuse osutajad pakuvad 
kasutajatele vähemalt järgmist:
(a) teavet neid puudutavate isikuandmete 
kogumise, edastamise ja säilitamise 
kohta;
(b) vahendeid oma isikuandmete 
kontrollimiseks ja oma 
andmekaitseõiguste teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid jäetakse välja, sest raportööri veendumuse kohaselt on tarvis sellise 
delegeerimise eesmärki ja ulatust täpsustada. Komisjonile tehakse ettepanek selgitada 
täiendavalt oma eesmärke käesolevas ettepanekus seoses delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktide abil 
kindlaks määrata lõikes 3 osutatud aruande

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

vorminguid. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotluse täitmine oleks vastuolus 
käesoleva määrusega.

(b) taotluse täitmine oleks vastuolus 
käesoleva määruse või siseriiklike 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Rakendusaktid jäetakse välja, sest raportööri veendumuse kohaselt on tarvis selliste 
rakendusaktide eesmärki ja ulatust täpsustada. Komisjonile tehakse ettepanek selgitada 
täiendavalt oma eesmärke käesolevas ettepanekus seoses delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on tõenäoline, et turvarikkumine võib 
usaldusteenuse kasutajat kahjustada, 
teavitab järelevalveasutus 
turvarikkumisest viivitamata 
usaldusteenuse kasutajaid, et neil oleks 
võimalik võtta vajalikke 
ettevaatusabinõusid. Rikkumine tuleks 
lugeda usaldusteenuse kasutajat 
kahjustavaks, kui see võib kaasa tuua 
näiteks identiteedivarguse, -võltsimise või 
maine kahjustamise.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigete 1–3
kohaldamisega seotud vormingud.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See täpsustus on juba tehtud määruses 765/2008, millele hiljem viidatakse.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui kontrolli ei ole ühe kuu jooksul lõpule 
viidud, teavitab järelevalveasutus 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajat 
viivituse põhjustest ja ajavahemikust, mille 
vältel kontroll lõpule viiakse. Eeldusel, et 
usaldusteenuse osutaja on esitanud 
vajalikud dokumendid, viiakse kontroll 
lõpule kolme kuu jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) salvestavad asjakohase teabe 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja 
väljastatud ja saadud andmete kohta, 
eelkõige tõendamiseks kohtumenetlustes.
Nende andmete säilitamine on rangelt 
piiratud vajaliku ajavahemikuga ning on 
kooskõlas andmete minimeerimise 
põhimõttega. Sellised andmed võib 
salvestada elektrooniliselt;
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Or. en

Muudatusettepanek 45
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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 46
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 
ajavahemiku möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist. 

Or. en
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Muudatusettepanek 47
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 
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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
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 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 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 8 lõikega 3, artikli 
13 lõikega 5, artikli 15 lõikega 5, artikli 16 
lõikega 5, artikli 18 lõikega 5, artikli 20 
lõikega 6, artikli 21 lõikega 4, artikli 23 
lõikega 3, artikli 25 lõikega 2, artikli 27 
lõikega 2, artikli 28 lõikega 6, artikli 29 
lõikega 4, artikli 30 lõikega 2, artikliga 31, 
artikli 35 lõikega 3 ja artikli 37 lõikega 3,
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 8 lõikega 3, artikli 
15 lõikega 5, artikli 18 lõikega 5, artikli 20 
lõikega 6, artikli 21 lõikega 4, artikli 23 
lõikega 3, artikli 25 lõikega 2, artikli 27 
lõikega 2, artikli 28 lõikega 6, artikli 29 
lõikega 4, artikli 30 lõikega 2, artikliga 31, 
artikli 35 lõikega 3 ja artikli 37 lõikega 3,
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kolme kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
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kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 49
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 viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Järgmised 
aruanded esitatakse iga nelja aasta järel, 
lisades sellele vajaduse korral 
asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on piisavalt kindel, et e-allkirja 
moodustamiseks vajalikke andmeid, mida 
kasutatakse e-allkirja loomiseks, ei saa 
tuletada ja e-allkirja ei saa praegu 
kasutatava tehnoloogia abil võltsida;

(c) e-allkirja moodustamiseks vajalikke 
andmeid, mida kasutatakse e-allkirja 
loomiseks, ei saa tuletada ja e-allkirja ei 
saa praegu kasutatava tehnoloogia abil 
võltsida;

Or. en
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SELETUSKIRI

Puudub turvalisi, usaldusväärseid ja kasutajasõbralikke e-tehinguid käsitlev kõikehõlmav 
piiri- ja sektoriülene ELi raamistik, mis hõlmaks nii e-identimist, e-autentimist kui ka seotud 
usaldusteenuseid. Kehtiv ELi õigusakt, direktiiv 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva 
ühenduse raamistiku kohta, käsitleb üksnes e-allkirja.

Euroopa digitaalarengu tegevuskavas on sõnastatud Euroopa digitaalse arengu praegused 
takistused ning nähakse ette õigusaktid usaldusteenuste, nagu e-allkirja ning e-identimise ja e-
autentimise vastastikuse tunnustamise kohta, millega luuakse selge õigusraamistik killustatuse 
ja koostalitlusvõime puudumise kõrvaldamiseks, digitaalse kodakondsuse edendamiseks ja 
küberkuritegevuse ennetamiseks. Kogu ELi piires e-identimise ja e-autentimise vastastikust 
tunnustamist tagavad õigusaktid on ka ühtse turu akti ning stabiilsus- ja majanduskasvu 
tegevuskava põhimeetmeks. Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud elektrooniliste 
teenuste turvalisuse tähtsust.

Komisjoni ettepanek koosneb kahest osast. Esimeses osas keskendutakse teavitatud e-
identimise vastastikusele tunnustamisele ja aktsepteerimisele ELi tasandil. Teises osas 
soovitakse luua üldine õigusraamistik elektrooniliste usaldusteenuste, nt e-allkirjade jaoks 

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, mis on heaks lähtepunktiks, ja toetab 
jõupingutusi õigusraamistiku loomiseks ELi tasandil. Raportöör on siiski seisukohal, et nii 
kavandatava määruse eesmärki kui ka sisu tuleks veelgi selgemaks muuta, ning on oluline, et 
seadusandjad kaaluksid ettepaneku täielikku ulatust hoolikalt. Oma praegusel kujul on 
komisjoni ettepanek määratletud liiga ähmaselt selleks, et seadusandjad saaksid seda 
korralikult hinnata. Eriti tuleks üksikasjalikumalt käsitleda usaldusteenuse määratlust. 
Usaldusteenuse pakkujate mõiste võib tulenevalt valitud määratlusest olla väga erinev ning 
sellest tulenevalt võib tublisti erineda ka määrusega hõlmatud isikute ring. Raportöör muutis 
usaldusteenuse määratlust kitsamaks. 

Komisjoni arvates on määrus antud juhul kõige kohasem õiguslik vahend oma vahetu 
kohaldatavuse tõttu, mis omakorda vähendab õiguslikku killustatust ja tagab suurema 
õiguskindluse. Kuigi harmoniseeritud lähenemisviisi võiks pidada kasulikuks kõigile 
sidusrühmadele, ei ole raportöör siiski kindel, kas ehk konstruktiivsem poleks olnud kasutada 
etapiviisilisemat lähenemisviisi ning kas määruse ettepanekuga lahendatavate piiriüleste 
teenuste teatav prioritiseerimine poleks lõpptulemusele rohkem kasuks tulnud.

Määruse ettepaneku mitmes sättes antakse komisjonile volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte või rakendusmeetmeid. Raportöör jagab seisukohta, et sellised täiendavad 
õigusaktid ja meetmed võivad edendada määruse ühtset kohaldamist ning siseriiklike tavade 
ühtlustamist pärast määruse kohaldamist saadud kogemuste põhjal, kuid samas väljendab ta 
ka kahtlusi lähenemisviisi suhtes, mis tugineb neile meetmetele ja aktidele nii olulisel määral. 
Raportöör soovitaks kavandatavad rakendusaktid kriitilise pilguga üle vaadata ning teeb 
seetõttu ettepaneku võtta vastu muudatusettepanekud, mis piirduksid kavandatavate aktide 
puhul üksnes asjaomase õigusakti ühtlustatud tehnilise rakendamisega. 

Mis puutub delegeeritud õigusaktidesse, siis sooviks raportöör täiendavalt hinnata nende 
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vajadust ja kohaldusala ning teeb ettepaneku kasutada valikulisemat lähenemisviisi.
Raportööri ettepanek on teatavad delegeeritud õigusaktid määrusest välja jätta, kuni komisjon 
ei ole lähemalt täpsustanud nende kavandatavat kohaldusala ja eesmärki. Kohustusi tuleks 
pigem võimalikult suurel määral täpsustada põhiaktis endas, mitte niivõrd delegeeritud 
õigusaktide abil. Tulenevalt nimetatud õigusaktide keerukusest, jätab raportöör enesele 
võimaluse nende kasutamist hiljem uuesti kaaluda ning seejärel esitada raporti projekti 
muudatusettepanekutega võimalikke täiendavaid muudatusi. 

Raportöör on teadlik käesoleva ettepaneku majanduslikust ja sotsiaalsest potentsiaalist, kuid 
samuti ka oma olemuselt sageli väga tehnilistest probleemidest, mis vajavad lahendamist, 
enne kui tulemuseks on õigusloomega seotud tekst, mis kasutab oma potentsiaali täielikult 
ära. Mis puudutab e-identimise süsteemidesse, siis on tähtis luua koostalitlusvõime, ilma et 
oleks tarvis hakata e-identimise siseriiklikke süsteeme oluliselt muutma. Seetõttu peaksid 
tehnilist koostalitlusvõimet tagavad standardid olema tehnoloogiliselt neutraalsed, austades 
liikmesriikide tehtud erinevaid valikuid. 

Lisaks tuleb leida õige tasakaal kodanike usalduse ja omaksvõtu saavutamiseks ülioluliste 
turvaelementide ning teenusepakkujatele nende maksumusega jm kaasnevate tagajärgede 
vahel. Seoses sellega tuleks kindlasti uurida lähemalt ka vastutuse küsimusi.

Lõpetuseks on raportöör seisukohal, et määrusega tuleks osutatavad usaldusteenused ja 
kõnealuste teenuste osutamisel kasutatavad lõpptarbijale suunatud tooted teha ka puuetega 
inimestele kättesaadavaks. Asjassepuutuvate vahendite kasutamine peaks olema võimalik 
igale isikule, olenemata sellest, kas tal on mõni füüsiline puue või mitte. Raportöör on 
seisukohal, et tänapäeva digitaalajastul tuleks tagada kõigi puuetega isikute takistustevaba 
osalemine Euroopa digitaalsel ühtsel turul.


