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Menettelyjen symbolit
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*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista 
sisämarkkinoilla
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0238),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0133/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 18. syyskuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnanlausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C 351, 15.11.2012, s. 73.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Luottamuksen rakentaminen
verkkoympäristöön on taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen kannalta
olennaista. Luottamuksen puutteen vuoksi 
kuluttajat, yritykset ja hallinnot vierastavat 
sähköisten transaktioiden ja uusien 
palvelujen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On erittäin tärkeää varmistaa, että 
kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus 
käyttää teknologiaa ja taidot, joiden 
avulla he voivat hyötyä digitaalisesta 
tarjonnasta ja sähköisistä palveluista, 
jotta varmistetaan yhteiskunnan kaikkien 
osien yhdenvertaiset mahdollisuudet ja 
osallisuus.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Potilaiden oikeuksien soveltamisesta 
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
9 päivänä maaliskuuta 2011 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

Poistetaan.
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direktiivillä 2011/24/EU perustetaan 
sähköisestä terveydenhuollosta vastaavien 
kansallisten viranomaisten verkosto.
Rajat ylittävän terveydenhuollon 
turvallisuuden ja jatkuvuuden 
parantamiseksi verkoston on määrä 
tuottaa ohjeistoja rajat ylittävästä 
pääsystä sähköisiin terveystietoihin ja -
palveluihin muun muassa tukemalla 
”yhteisiä tunnistamismenetelmiä ja 
alkuperäisyyden toteamismenetelmiä, 
jotta voidaan helpottaa tietojen 
siirrettävyyttä rajatylittävässä 
terveydenhoidossa”. Sähköisen 
tunnistamisen ja todentamisen 
vastavuoroinen tunnustaminen ja 
todentaminen on olennaisen tärkeää 
tuotaessa rajat ylittävää terveydenhuoltoa 
Euroopan kansalaisten ulottuville. Kun 
ihmiset matkustavat ulkomaille saamaan 
hoitoa, heidän potilastietojensa on oltava 
saatavilla hoitomaassa. Tämä edellyttää 
vankkoja, turvallisia ja luotettuja 
sähköisen tunnistamisen puitteita.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2011/24/EU on olemassa huolimatta siitä, muistutetaanko sen soveltamisesta tai ei, 
minkä vuoksi johdanto-osan kappale olisi poistettava tarpeettomana.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Ilmoitetun järjestelmän piiriin 
kuuluvien sähköisen tunnistamisen 
menetelmien käyttö rajojen yli edellyttää 
jäsenvaltioilta yhteistyötä teknisen 
yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi.
Tämän vuoksi kansallisella tasolla ei voida 
asettaa erityisiä sääntöjä, joiden vuoksi 
ulkomaisten tahojen olisi hankittava 
tiettyjä laitteistoja tai ohjelmistoja 
ilmoitetun sähköisen tunnistuksen 

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

tarkastamiseksi ja validoimiseksi. Toisaalta 
käyttäjille asetettavilta, erilaisten 
tunnistamisvälineiden (esim. älykortin) 
ominaispiirteistä johtuvilta teknisiltä 
vaatimuksilta ei kuitenkaan voida välttyä.
Kaikesta huolimatta yhteentoimivuuden 
rakentamisprosessissa on noudatettava 
jäsenvaltioiden erilaisia toimintatapoja 
niiden kehittäessä kansallisia sähköisen 
tunnistamisen järjestelmiä. Sen vuoksi 
teknisen yhteentoimivuuden varmistavien 
standardien on oltava teknologisesti 
neutraaleja, jotta jäsenvaltioiden tekemiä 
erilaisia valintoja voidaan noudattaa, eikä 
niillä saisi muuttaa tällaisten 
järjestelmien perusmuotoilua.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Sähköisen tunnistamisen 
menetelmien rajat ylittävä käyttö ei saisi 
johtaa siihen, että julkaistaan 
henkilötietoja, jotka eivät ole tarjotun 
palvelun kannalta välttämättömiä. Näin 
ollen tietojen minimoinnin periaatetta 
olisi noudatettava tässä suhteessa.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tämän asetuksen olisi oltava 
teknologianeutraali. Sen oikeusvaikutusten 
olisi oltava saavutettavissa millä tahansa 

(21) Tämän asetuksen olisi oltava 
teknologianeutraali sekä sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien että 
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teknisellä menetelmällä, kunhan asetuksen 
vaatimukset täyttyvät.

luottamuspalvelujen suhteen. Sen 
oikeusvaikutusten olisi oltava 
saavutettavissa millä tahansa teknisellä 
menetelmällä, kunhan asetuksen 
vaatimukset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) EU:ssa voimaan tulleeseen 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevaan YK:n yleissopimukseen 
sisältyvien velvoitteiden mukaisesti ja 
noudattaen ehdotusta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuudesta vammaisten olisi 
voitava käyttää luottamuspalveluja ja 
niiden tarjoamiseksi tarvittavia 
loppukäyttäjätuotteita tasavertaisesti 
muiden kuluttajien kanssa.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaisesti 
unionin on otettava politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja 
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ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun liittyvät vaatimukset.
Saatavuutta ja kaikille tarkoitettua 
suunnittelua koskevien käsitteiden olisi 
oltava osa sähköistä tunnistamista 
koskevien toimenpiteiden kehittämistä 
unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Luottamuspalvelun tarjoaja on 
henkilötietojen rekisterinpitäjä, joten sen 
on täytettävä velvollisuudet, joista 
säädetään yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY. Tietoja olisi kerättävä
mahdollisimman vähän ottaen huomioon 
tarjottavan palvelun tarkoitus.

(24) Luottamuspalvelun tarjoaja on 
henkilötietojen rekisterinpitäjä, joten sen 
on täytettävä velvollisuudet, joista 
säädetään tietosuojaa koskevassa 
kansallisessa lainsäädännössä ja 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY. Tietoja 
olisi kerättävä ja säilytettävä 
mahdollisimman vähän ottaen huomioon 
tarjottavan palvelun tarkoitus.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Asianmukaisten ja 
yhdenmukaistettujen suojatoimien avulla 
aikaansaatu korkeatasoinen tietosuoja on 
entistä tärkeämpää sähköisten 
tunnistamisjärjestelmien ja 
luottamuspalvelujen käytön kannalta, 



PR\930845FI.doc 11/31 PE507.971v01-00

FI

koska molemmat edellyttävät 
henkilötietojen käsittelyä. Tällainen 
käsittely on tarpeen muun muassa siksi, 
että henkilöt tunnistetaan ja todennetaan 
mahdollisimman luotettavalla tavalla.
Lisäksi asianmukaisten suojakeinojen 
puute voisi johtaa huomattaviin 
tietosuojariskeihin kuten 
identiteettivarkauteen, väärentämiseen tai 
sähköisen viestimen väärinkäyttöön.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 b) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
periaatteet sekä erityisesti 
perusoikeuskirjan 8 artikla.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kaikkien luottamuspalvelujen 
tarjoajien olisi noudatettava niiden 
toimintaan liittyvien riskien mukaisia hyviä 
tietoturvakäytänteitä, jotta käyttäjien 
luottamus sisämarkkinoita kohtaan 
lujittuisi.

(26) Kaikkien luottamuspalvelujen 
tarjoajien olisi noudatettava niiden 
toimintaan liittyvien riskien mukaisia hyviä 
tietoturvakäytänteitä, jotta käyttäjien 
luottamus kyseisiä palveluja kohtaan 
lisääntyisi.

Or. en
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Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Jos tietoturvaloukkaukseen ei 
puututa riittävän tehokkaasti ja nopeasti, 
siitä voi aiheutua huomattavia 
taloudellisia menetyksiä ja sosiaalisia 
haittoja kyseisille henkilöille, 
identiteettivarkaus mukaan luettuna. Sen 
vuoksi tietoturvaloukkauksista ja 
turvallisuusriskien arvioinneista 
ilmoittaminen ilman aiheetonta viivytystä 
on olennaisen tärkeää, jotta asianomaisille 
tahoille voidaan antaa tarvittavaa tietoa 
tietoturvaloukkaustapauksissa tai tietojen 
koskemattomuuden ollessa uhattuna ja 
jotta niille annetaan erityisesti 
mahdollisuus lieventää mahdollisia 
kielteisiä vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden 
itsensä toteuttamaan, jäsenvaltioiden 
valtuuttaman toisen tahon toteuttamaan 
tai niiden tunnustamana riippumattomasti 
toteutettuun sähköiseen tunnistamiseen 
sekä unioniin sijoittautuneisiin 
luottamuspalvelujen tarjoajiin.

Or. en
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Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Luottamuspalvelujen määritelmä on komission ehdotuksessa hyvin laaja, ja sitä on 
muutettava. Tämä vähäinen muutos kaventaa asetuksen soveltamisalaa, mutta 
luottamuspalvelujen määritelmää on muokattava lisää.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 31 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a) ’tietoturvaloukkauksella’ tietoturvaa 
vaarantanutta tapahtumaa, jonka 
seurauksena on vahingossa tapahtuva tai 
lainvastainen siirrettyjen, tallennettujen 
tai muuten käsiteltyjen tietojen 
tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, 
luvaton luovuttaminen taikka saanti;

Or. en
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Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) sähköisen tunnistamisen menetelmä on 
annettu käyttöön joko ilmoittavan 
jäsenvaltion tai jäsenvaltion valtuuttaman 
toisen tahon toimesta tai se on annettu 
jäsenvaltion tunnustamana käyttöön 
riippumattomasti;

Or. en
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
verkossa on jatkuvasti käytettävissä 
todentamismahdollisuus niin, että mikä 
tahansa järjestelmään tukeutuva taho voi 
validoida sähköisessä muodossa 
vastaanotetut henkilökohtaiset 
tunnistetiedot. Jäsenvaltioiden on 
asetettava ainoastaan niiden alueen 
ulkopuolelle sijoittautuneille, tällaista 
todentamismahdollisuutta hyödyntäville 
järjestelmään tukeutuville tahoille sellaisia 
teknisiä erityisvaatimuksia, joista on 
sovittu 8 artiklassa tarkoitettujen 
menetelmien mukaisesti. Jos ilmenee 
ilmoitettuun tunnistamisjärjestelmään tai 
todentamismahdollisuuteen liittyvä 
poikkeama tai näiden jonkin osan 
turvallisuus on vaarantunut, jäsenvaltioiden 
on viipymättä keskeytettävä tai 
peruutettava ilmoitettu 
tunnistamisjärjestelmä tai 
todentamismahdollisuus tai osa, jonka 
turvallisuus on vaarantunut, ja ilmoitettava 
asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle 
7 artiklan mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoitetusta sähköisen tunnistamisen 
järjestelmästä vastaavat viranomaiset;

b) ilmoitetusta sähköisen tunnistamisen 
järjestelmästä vastaava valtion elin;

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määritellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoittamiseen liittyvät muotoseikat ja 
menettelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sähköisen 
tunnistamisen menetelmien maiden rajat 
ylittävän yhteentoimivuuden helpottamista 
asettamalla eri tietoturvatasoille 
teknologisesti neutraaleja 
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vähimmäisvaatimuksia, joilla ei voida 
muuttaa kansallisten sähköisten 
tunnistamisjärjestelmien 
perustavanluonteista suunnittelua.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mitä tulee rajat ylittävään 
tarpeellisten henkilötietojen vaihtoon 
sähköisten tunnistamismenetelmien 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi, 
11 artiklan 2 kohdan säännöksiä on 
noudatettava soveltuvin osin.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien ja 
valvontaelinten on varmistettava, että 
henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja 
oikeudenmukaisella tavalla noudattaen 
direktiiviä 95/46/EY.

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien ja 
valvontaelinten on varmistettava, että 
henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja 
oikeudenmukaisella tavalla noudattaen 
direktiiviä 95/46/EY ja sovellettavaa 
kansallista lainsäädäntöä.

Or. en
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Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
taattava luottamuspalvelujen tarjonnan 
kohteena olevaan henkilöön liittyvien 
tietojen luottamuksellisuus ja 
koskemattomuus.

3. Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
taattava luottamuspalvelujen tarjonnan 
kohteena olevaan henkilöön liittyvien 
tietojen luottamuksellisuus ja 
koskemattomuus varmistamalla erityisesti, 
että luottamuspalvelun tuottamiseen 
käytettyjä tietoja ei voida päätellä.

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää sitä, että 
luottamuspalvelujen tarjoaja ilmoittaa 
sähköisten allekirjoitusten varmenteissa 
allekirjoittajan todellisen nimen sijasta 
salanimen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta salanimelle kansallisessa 
lainsäädännössä annettavia 
oikeusvaikutuksia.

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää sitä, että 
luottamuspalvelujen tarjoaja ilmoittaa 
sähköisten allekirjoitusten varmenteissa 
allekirjoittajan todellisen nimen sijasta 
salanimen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta salanimelle kansallisessa 
lainsäädännössä annettavia 
oikeusvaikutuksia. Tästä johtuen 
käsiteltyjä tietoja on pidettävä 
henkilötietoina, vaikka salanimiä 
käytetään.

Or. en
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Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Luottamuspalvelujen käyttäjän 

tiedonsaantioikeus
Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
annettava käyttäjille ainakin
a) tiedot heidän henkilötietojensa 
keräämisestä, ilmoittamisesta ja 
säilyttämisestä;
b) mahdollisuus tarkistaa heidän 
henkilötietonsa ja käyttää 
tietosuojaoikeuksiaan.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
asianmukainen elin, joka on sijoittautunut 
niiden alueelle tai keskinäisellä 

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

keskinäisellä sopimuksella nimeävän 
jäsenvaltion vastuulla toiseen 
jäsenvaltioon. Valvontaelimille on 
annettava kaikki valvonta- ja 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset poistetaan, koska esittelijä katsoo, että tällaisen säädösvallan siirron 
tarkoitusta ja soveltamisalaa on edelleen tarkennettava. Komissiota pyydetään tarkentamaan 
delegoituja säädöksiä koskevan ehdotuksensa tarkoitusta.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pyynnön noudattaminen olisi 
ristiriidassa tämän asetuksen kanssa.

b) pyynnön noudattaminen olisi 
ristiriidassa tämän asetuksen tai 
kansallisen lainsäädännön kanssa.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädökset poistetaan, koska esittelijä katsoo, että tällaisten 
täytäntöönpanosäädösten tarkoitusta ja soveltamisalaa on edelleen tarkennettava. Komissiota 
pyydetään tarkentamaan delegoituja säädöksiä koskevan ehdotuksensa tarkoitusta.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelujen tarjoajien on ilman 
aiheetonta viivytystä ja jos mahdollista 

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

viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun 
asia on tullut niiden tietoon, ilmoitettava 
toimivaltaiselle valvontaelimelle, 
toimivaltaiselle tietoturvasta vastaavalle 
kansalliselle elimelle ja muille asiaan 
liittyville kolmansille osapuolille, kuten 
tietosuojaviranomaisille, kaikista 
tietoturvapoikkeamista ja 
koskemattomuuden menetyksistä, joilla on 
huomattavia vaikutuksia tarjottuun 
luottamuspalveluun ja sen puitteissa 
ylläpidettyihin henkilötietoihin. Jos 
tällaista ilmoitusta ei voida tehdä 
24 tunnin kuluessa, siihen olisi liitettävä 
selvitys kyseisen viivytyksen syistä.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos tietoturvaloukkaus vaikuttaa 
todennäköisesti kielteisesti 
luottamuspalvelujen käyttäjään, 
valvontaelimen on ilman tarpeetonta 
viivytystä ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta 
luottamuspalvelujen käyttäjille, jotta he 
voivat ryhtyä tarvittaviin varotoimiin.
Tietoturvaloukkausta olisi pidettävä 
luottamuspalvelujen käyttäjään 
kielteisesti vaikuttavana, jos sen 
seurauksena voi olla identiteettivarkaus 
tai väärentäminen tai se voi vahingoittaa 
mainetta.

Or. en
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Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvontaelin voi milloin tahansa omasta 
aloitteestaan tai komission pyynnöstä
tehdä hyväksytyille luottamuspalvelun 
tarjoajille tarkastuksia varmistuakseen 
siitä, että ne ja niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut edelleen täyttävät tässä 

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

kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Valvontaelimen on 
ilmoitettava tarkastustensa tuloksista 
tietosuojaviranomaisille, jos näyttää siltä, 
että henkilötietojen suojaan liittyviä 
sääntöjä on rikottu.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkennus on jo tehty asetukseen 765/2008, johon viitataan myöhemmin.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määrittää 2 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen liittyvät muotoseikat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.



PR\930845FI.doc 25/31 PE507.971v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos tarkastusta ei saada päätökseen 
kuukauden kuluessa, valvontaelimen on 
ilmoitettava asiasta hyväksytylle 
luottamuspalvelun tarjoajalle ja yksilöitävä 
viivästyksen syyt ja ajankohta, johon 
mennessä tarkastus saadaan päätökseen.
Edellyttäen, että luottamuspalvelujen 
tarjoaja on toimittanut asiaa koskevat 
asiakirjat, tarkastus on tehtävä kolmen 
kuukauden kuluessa.

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
määrittää 2 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen liittyvät muotoseikat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

g) arkistoitava tarvittavat tiedot hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjoajan myöntämistä 
ja vastaanottamista tiedoista, erityisesti 
käytettäväksi todisteena oikeudellisissa 
käsittelyissä. Tällaisia tietoja on 
ehdottomasti säilytettävä vain niin kauan 
kuin se on välttämätöntä, ja 
säilyttämisessä on noudatettava tietojen 
minimoinnin periaatetta. Tällaisia 
arkistoja voidaan ylläpitää sähköisessä 
muodossa;

Or. en

Tarkistus 45
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.

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

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 

2. Siirretään komissiolle viideksi vuodeksi 
tämän asetuksen voimaantulosta lukien 
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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.

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 sitä viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Tarkistus 47
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 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 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 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 
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jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 
13 artiklan 5 kohdan, 15 artiklan 5 kohdan, 
16 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan 5 kohdan, 
20 artiklan 6 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 2 kohdan, 
27 artiklan 2 kohdan, 28 artiklan 6 kohdan, 
29 artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 2 kohdan, 
31 artiklan, 35 artiklan 3 kohdan ja 
37 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 13 
artiklan 5 kohdan, 15 artiklan 5 kohdan, 16 
artiklan 5 kohdan, 18 artiklan 5 kohdan, 20 
artiklan 6 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan, 23 
artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 2 kohdan, 27 
artiklan 2 kohdan, 28 artiklan 6 kohdan, 29 
artiklan 4 kohdan, 30 artiklan 2 kohdan, 31 
artiklan, 35 artiklan 3 kohdan ja 37 artiklan 
3 kohdan mukaisesti annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 49
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 
toimitetaan viimeistään viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.
Sen jälkeen kertomukset annetaan neljän 
vuoden välein, ja niihin liitetään 
tarvittaessa asianmukaiset 
lainsäädäntöehdotukset.

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sähköisen allekirjoituksen luontitiedot 
eivät kohtuullisella varmuudella ole 
pääteltävissä ja sähköinen allekirjoitus on 
suojattu väärentämiseltä kulloinkin 
saatavilla olevan teknologian mukaisesti;

c) sähköisen allekirjoituksen luontitiedot 
eivät ole pääteltävissä ja sähköinen 
allekirjoitus on suojattu väärentämiseltä 
kulloinkin saatavilla olevan teknologian 
mukaisesti;

Or. en
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PERUSTELUT

Turvallisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä sähköisiä transaktioita varten ei ole olemassa 
kokonaisvaltaisia rajat ylittäviä ja eri alat kattavia EU:n puitteita, jotka kattaisivat sähköisen 
tunnistamisen, sähköisen todentamisen ja luottamuspalvelut. Voimassa oleva EU-
lainsäädäntö, tarkemmin sanottuna sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 
annettu direktiivi 1999/93/EY, kattaa periaatteessa vain sähköiset allekirjoitukset.

Euroopan digitaalistrategiassa tarkastellaan Euroopan digitaalialan kehityksen esteitä ja 
ehdotetaan lainsäädäntöä luottamuspalvelujen kuten sähköisten allekirjoitusten sekä sähköisen 
tunnistamisen ja todentamisen vastavuoroisen tunnustamisen alalla. Lainsäädännöllä on 
tarkoitus luoda selkeät oikeudelliset puitteet, jotta voidaan poistaa hajanaisuus ja 
yhteentoimivuuspuutteet, kehittää digitaalista kansalaisuutta edelleen sekä ehkäistä 
verkkorikollisuutta. Sähköisen tunnistamisen ja todentamisen vastavuoroisen tunnustamisen 
varmistava lainsäädäntö kaikkialla EU:ssa on vakautta ja kasvua koskevan 
etenemissuunnitelman tavoin myös tärkeä toimi sisämarkkinoilla. Euroopan parlamentti on 
toistuvasti korostanut sähköisten palvelujen turvallisuuden merkitystä.

Komission ehdotus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskitytään ilmoitettujen 
sähköisten tunnistamisjärjestelmien vastavuoroiseen tunnustamiseen ja hyväksymiseen EU:n 
tasolla. Toisen osan tarkoituksena on perustaa yhteiset puitteet sellaisille luottamuspalveluille 
kuin sähköiset allekirjoitukset.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen hyvänä lähtökohtana ja tukee 
ponnisteluja EU:n tasoisten oikeudellisten puitteiden vahvistamiseksi.
Esittelijä kuitenkin katsoo, että asetusehdotuksen tavoitteita ja sisältöä voitaisiin entisestään 
selkeyttää, ja on tärkeää, että lainsäätäjät pohtivat tarkkaan koko ehdotusta.
Nykyisessä muodossaan komission ehdotus on liian hatarasti määritelty, jotta lainsäätäjä 

voisi arvioida sitä asianmukaisesti. Erityisesti luottamuspalvelujen määritelmää on edelleen 
parannettava. Luottamuspalvelujen tarjoajien perusjoukko vaihtelee valitusta määritelmästä 
riippuen, ja niin vaihtelevat myös asetuksen soveltamisalaan kuuluvat toimijat. Esittelijä 
kaventaa luottamuspalvelujen määritelmää.

Komissio katsoo, että asetus on suoran sovellettavuuden vuoksi sopivin oikeudellinen väline, 
jolla vuorostaan vähennettäisiin oikeudellista hajanaisuutta ja saataisiin aikaan entistä 
suurempi oikeusvarmuus. Samalla kun tämän yhdenmukaistetun lähestymistavan voitaisiin 
katsoa hyödyttävän kaikkia sidosryhmiä, esittelijä arvioi edelleen, olisiko asteittaisempi 
lähestymistapa ollut rakentavampi ja olisiko asetusehdotuksessa torjuttu rajat ylittävien 
palvelujen tietynlainen priorisointi ollut hyödyllistä yleisen tuloksen kannalta.

Asetusehdotuksen useissa säännöksissä komissiolle siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä tai toteuttaa täytäntöönpanotoimia. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että tällaiset 
täydentävät säädökset ja toimenpiteet voivat edistää asetuksen yhdenmukaista soveltamista ja 
niiden avulla voidaan entisestään yhdenmukaistaa kansallisia käytäntöjä, jotka perustuvat 
asetuksen soveltamisen jälkeen saatuihin kokemuksiin, mutta esittelijä suhtautuu myös 
varauksella lähestymistapaan, joka tukeutuu niihin niin voimakkaasti. Esittelijä neuvoisi 
tarkastelemaan kriittisesti ehdotettuja täytäntöönpanosäädöksiä ja ehdottaa siksi tarkistuksia, 
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joilla ehdotetut säädökset rajoitetaan tiukasti kyseisen säädöksen tekniseen täytäntöönpanoon 
yhdenmukaisella tavalla.

Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, esittelijä haluaisi arvioida lisää näiden säädösten 
tarpeellisuutta ja soveltamisalaa ja ehdottaa entistä valikoivampaa lähestymistapaa. Esittelijä 
ehdottaa poistamaan tietyt delegoidut säädökset, kunnes komissio määrittelee tarkemmin 
niiden suunnitellun soveltamisalan ja tarkoituksen. Mahdolliset velvoitteet olisi mitä 
suurimmassa määrin eriteltävä mieluummin itse perussäädöksessä kuin delegoiduilla 
säädöksillä. Näiden säädösten monimutkaisuudesta johtuen esittelijä varaa itselleen 
mahdollisuuden pohtia edelleen myös näitä säädöksiä ja ehdottaa mahdollisia lisämuutoksia 
mietintöluonnokseen myöhemmin tehtävissä tarkistuksissa. 

Esittelijä on tietoinen tämän ehdotuksen taloudellisista ja sosiaalisista mahdollisuuksista 
mutta myös luonteeltaan hyvin teknisistä haasteista, joita on käsiteltävä, jotta saadaan aikaan 
lainsäädännöllinen teksti, jonka mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Mitä 
tulee sähköisiin tunnistamisjärjestelmiin, on tärkeää rakentaa yhteentoimivuutta muuttamatta 
olennaisesti sähköiseen tunnistamiseen valittuja kansallisia ratkaisuja. Tämän vuoksi teknisen 
yhteentoimivuuden varmistamisen olisi oltava teknologisesti neutraalia jäsenvaltioiden 
tekemien lukuisten valintojen huomioon ottamiseksi.

Lisäksi toinen haaste on saavuttaa oikea tasapaino kansalaisten luottamuksen ja hyväksynnän 
saamisen kannalta olennaisten turvallisuustekijöiden sekä kustannusten ja muiden niistä 
asianosaisille toimijoille kummallakin puolelle aiheutuvien seurauksien välille. Tässä 
yhteydessä on tärkeää tarkastella myös vastuukysymyksiä.

Lopuksi esittelijä katsoo, että tarjotut luottamuspalvelut ja näiden palvelujen tuottamiseen 
ehdotetun asetuksen mukaisesti käytetyt loppukäyttäjien tuotteet olisi tehtävä vammaisille 
esteettömiksi. Laitteiden fyysisen käytön olisi oltava mahdollista kaikille henkilöille siitä 
huolimatta, onko heillä fyysisiä vammoja tai ei. Esittelijä katsoo, että tässä olisi 
valtavirtaistettava digitaalisen ajan tehokas esteistä vapaa vammaisten henkilöiden 
osallistuminen Euroopan digitaalisilla sisämarkkinoilla.


