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LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi 4. kesäkuuta 2012 ehdotuksen asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja 
sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla. Kyseessä on 
viimeinen sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin kuuluvista kahdestatoista keskeisestä 
toimenpiteestä. Ehdotuksella vastataan digitaalimarkkinoiden osallistujien tarpeeseen 
kattavan lainsäädäntökehyksen turvaamisesta varmoille ja luotettaville sähköisille 
transaktioille EU:ssa.

Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että kansalaiset ja yritykset voivat päästä kansallisilla 
sähköisen tunnistamisen järjestelmillä julkisiin palveluihin muissa EU-maissa, joissa nämä 
järjestelmät ovat käytössä. Lisäksi ehdotuksella luodaan sähköisten allekirjoitusten 
sisämarkkinat ja niihin liittyvät verkossa toimivat luottamuspalvelut rajojen yli erityisesti 
varmistamalla, että näillä palveluilla on sama oikeudellinen asema kuin perinteisillä paperiin 
perustuvilla menettelyillä. Unionin uuden lainsäädännön avulla voidaan varmistaa sähköisen 
tunnustamisen ja todentamisen vastavuoroinen tunnustaminen.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen pyrittäessä vahvistamaan ja 
täydentämään digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa laajentamalla luottamusta sähköisiin 
transaktioihin. Ehdotuksen merkitystä kansalaisille ja yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, 
sekä kansallisille viranomaisille ei voida yliarvioida.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että ehdotettu järjestelmä voi vain vahvistaa digitaalisia 
sisämarkkinoita ja antaa kaikille toimijoille täydet mahdollisuudet hyödyntää sen potentiaalia, 
mikäli varmistetaan riittävä oikeudellinen suoja ja varmuus niin, että kansalaiset ja yritykset 
voivat luottaa rajatylittäviin sähköisiin transaktioihin. Sen vuoksi ehdotetaan eräitä muutoksia 
ilmoitusmenettelyihin ja selvennyksiä vastuuseen ja tietosuojaan. Lisäksi olisi vältettävä 
tarpeetonta byrokratiaa ja erityisesti tarpeetonta taakkaa pk-yrityksille. Valmistelija ehdottaa 
useita tarkistuksia komission ehdotuksen parantamiseksi näiden kolmen näkökohdan osalta.

Valmistelija ehdottaa myös eräitä muutoksia komission ehdottamiin täytäntöönpanosäädöksiä 
ja delegoituja säädöksiä koskeviin säännöksiin, jotta ne voidaan saattaa vastaamaan paremmin 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan tavoitteita. Monissa 
kysymyksissä lainsäädäntövallan delegoiminen komissiolle ei näytä olevan asianmukaista. 
Eräissä muissa tapauksissa on tarpeen määritellä paremmin delegoinnin sisältö ja päämäärä.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(10) Potilaiden oikeuksien soveltamisesta 
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
9 päivänä maaliskuuta 2011 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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, joilla ei 
kuitenkaan saa loukata voimassa olevia 
kuluttajan- ja tietosuojan normeja.

Tarkistus <NumAm>2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksi tämän asetuksen tavoitteista on 
poistaa ainakin julkisten palvelujen osalta 
nykyiset esteet, jotka haittaavat 
jäsenvaltioiden käytössä olevien sähköisten 
tunnistamismenetelmien käyttöä rajojen 
yli. Tällä asetuksella ei pyritä puuttumaan 
jäsenvaltioissa käytettäviin sähköisen 
identiteetin hallintajärjestelmiin ja niihin 
liittyviin infrastruktuureihin. Tämän 
asetuksen päämääränä on varmistaa, että 

(11) Yksi tämän asetuksen tavoitteista on 
poistaa ainakin julkisten palvelujen osalta 
nykyiset esteet, jotka haittaavat 
jäsenvaltioiden käytössä olevien sähköisten 
tunnistamismenetelmien käyttöä rajojen 
yli. Tällä asetuksella ei pyritä puuttumaan 
jäsenvaltioissa käytettäviin sähköisen 
identiteetin hallintajärjestelmiin ja niihin 
liittyviin infrastruktuureihin. Tämän 
asetuksen päämääränä on varmistaa, että 
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jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten on käytössä 
turvallisia sähköisiä tunnistamis- ja 
todentamismenetelmiä.

jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten voidaan tarjota 
sähköisten tunnistamis- ja 
todentamismenetelmien turvallisuuden 
korkea taso esimerkiksi vahvistamalla eri 
turvallisuustasoja, jotka vastaavat eri 
palvelutyyppejä, joihin pääsy 
myönnetään.

Perustelu

On hyvin tärkeää säätää eri turvallisuustasoista. Asetusehdotuksessa ei täsmennetä, minkä 
tyyppisiin verkkopalveluihin sähköisen tunnistamisen järjestelmä myöntää pääsyn. Yksityisiin 
ja arkaluonteisiin tietoihin pääsyyn on liitettävä eritasoinen tunnistamisen luotettavuus, kuin 
mitä tarvitaan yleisluonteisten tietojen tai maksupalvelujen käyttämiseksi. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yksi tämän asetuksen tavoitteista on 
poistaa ainakin julkisten palvelujen osalta 
nykyiset esteet, jotka haittaavat 
jäsenvaltioiden käytössä olevien sähköisten 
tunnistamismenetelmien käyttöä rajojen 
yli. Tällä asetuksella ei pyritä puuttumaan 
jäsenvaltioissa käytettäviin sähköisen 
identiteetin hallintajärjestelmiin ja niihin 
liittyviin infrastruktuureihin. Tämän 
asetuksen päämääränä on varmistaa, että 
jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten on käytössä 
turvallisia sähköisiä tunnistamis- ja 
todentamismenetelmiä.

(11) Yksi tämän asetuksen tavoitteista on 
poistaa ainakin julkisten palvelujen osalta 
nykyiset esteet, jotka haittaavat 
jäsenvaltioiden käytössä olevien sähköisten 
tunnistamismenetelmien käyttöä rajojen 
yli. Tällä asetuksella ei pyritä puuttumaan 
jäsenvaltioissa käytettäviin sähköisen 
identiteetin hallintajärjestelmiin ja niihin 
liittyviin infrastruktuureihin. Tämän 
asetuksen päämääränä on varmistaa, että 
jäsenvaltioiden tarjoamia rajat ylittäviä 
verkkopalveluja varten voidaan tarjota 
sähköisten tunnistamis- ja 
todentamismenetelmien turvallisuuden 
korkea taso esimerkiksi vahvistamalla eri 
turvallisuustasoja niiden eri 
palvelutyyppien mukaan, joihin pääsy 
myönnetään.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Asetusehdotukseen ei sisälly välineitä, joiden avulla jokin jäsenvaltio voisi tuoda esille jonkin 
ilmoitetun sähköisen tunnistamisen järjestelmän teknisen yhdenmukaisuuden puutteen. Tämä 
puute saattaisi edistää sääntöjen vastaisten järjestelmien yleistymistä EU:ssa. Asetuksella 
aikaansaatava yhdenmukaistaminen saattaisi loppujen lopuksi johtaa vain kansallisten 
säännösten kiertämiseen ja edistää sopivimman oikeusfoorumin etsimistä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Saatavuutta ja kaikille suunnittelua 
koskevien käsitteiden olisi oltava osa 
sähköistä tunnistamista koskevien 
toimenpiteiden kehittämistä unionin 
tasolla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Valvontaelinten olisi tehtävä 
yhteistyötä ja vaihdettava tietoa 

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

tietosuojaviranomaisten kanssa sen 
varmistamiseksi, että palveluntarjoajat 
noudattavat asianmukaisesti tietosuoja- ja 
kuluttajansuojalainsäädäntöä. 
Tiedonvaihdon olisi koskettava erityisesti 
tietoturvapoikkeamia ja henkilötietojen 
suojan loukkauksia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Tämän asetuksen tiettyjen 
yksityiskohtaisten teknisten näkökohtien 
täydentämiseksi joustavasti ja nopeasti 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavien 
seikkojen osalta: sähköisen tunnistamisen 
yhteentoimivuus, luottamuspalvelujen 
tarjoajilta vaadittavat 
tietoturvatoimenpiteet, palveluntarjoajien 

(49) Tämän asetuksen tiettyjen 
yksityiskohtaisten teknisten näkökohtien 
täydentämiseksi joustavasti ja nopeasti 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti seuraavien 
seikkojen osalta: sähköisen tunnistamisen 
yhteentoimivuus, luotettavat luettelot, 
sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyihin 
varmenteisiin, niiden validointiin ja niiden 
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tarkastamisesta vastaavat tunnustetut 
riippumattomat tahot, luotettavat luettelot, 
sähköisten allekirjoitusten 
tietoturvatasoihin liittyvät vaatimukset,
sähköisten allekirjoitusten hyväksyttyihin 
varmenteisiin, niiden validointiin ja niiden 
säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
luontivälineiden sertifioinnista vastaavat 
laitokset, sähköisten leimojen 
tietoturvatasoihin ja sähköisten leimojen 
hyväksyttyihin varmenteisiin liittyvät 
vaatimukset ja jakelupalvelujen 
yhteentoimivuus. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, 
hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten 
luontivälineiden sertifioinnista vastaavat 
laitokset, sähköisten leimojen hyväksytyt 
varmenteet ja jakelupalvelujen 
yhteentoimivuus. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tässä asetuksessa annetaan sähköistä 
tunnistamista ja sähköisiin transaktioihin 
liittyviä luottamuspalveluja koskevia 
sääntöjä, joilla pyritään kehittämään 
sähköisiä sisämarkkinoita takaamalla 
turvallisuuden korkea taso ja 
vahvistamalla luottamusta varmoihin 
rajat ylittäviin sähköisiin transaktioihin 
digitaalisessa ympäristössä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, 
joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on 
tunnustettava ja hyväksyttävä toisen 
jäsenvaltion ilmoittaman sähköisen 

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

tunnistamisen järjestelmän piiriin kuuluvat 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden tai 
muiden tahojen sähköisen tunnistamisen 
menetelmät.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 13

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 

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä asetusta ei sovelleta 
luottamuspalveluihin, joita käytetään 
pelkästään testaamiseen, kouluttamiseen 
tai tieteelliseen tutkimukseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2) ‘sähköisen tunnistamisen menetelmällä’ 
aineellista tai aineetonta yksikköä, joka 
sisältää tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja ja jota käytetään 
5 artiklassa tarkoitettuihin sähköisiin 
palveluihin pääsemiseksi;
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ‘varmenteella’ sähköistä todistusta, 
joka liittää luonnollisen henkilön sähköisen 
allekirjoituksen validointitiedot tai 
oikeushenkilön sähköisen leiman 
validointitiedot varmenteeseen ja vahvistaa 
nämä kyseiseen henkilöön liittyvät tiedot;

10) ‘varmenteella’ sähköistä todistusta, 
joka liittää luonnollisen henkilön sähköisen 
allekirjoituksen validointitiedot tai 
oikeushenkilön sähköisen leiman 
validointitiedot taikka muun tahon 
tunnistetiedot varmenteeseen ja vahvistaa 
nämä kyseiseen henkilöön tai muuhun 
tahoon liittyvät tiedot;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

14) ‘luottamuspalvelun tarjoajalla’ 
luonnollista tai oikeushenkilöä taikka 
muuta tahoa, joka tarjoaa vähintään yhtä 
luottamuspalvelua;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19) ‘leiman luojalla’ oikeushenkilöä, joka 
luo sähköisen leiman;

19) ‘leiman luojalla’ oikeushenkilöä tai 
muuta tahoa, joka luo sähköisen leiman;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

27) ‘sähköisellä asiakirjalla’ missä tahansa 
sähköisessä muodossa olevaa asiakirjaa;

27) ‘sähköisellä asiakirjalla’ missä tahansa 
sähköisessä muodossa olevia erillisiä ja 
jäsenneltyjä tietoja;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 31 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen mukaisten tuotteiden 
on saatava liikkua vapaasti 
sisämarkkinoilla.

2. Tämän asetuksen mukaisten tuotteiden 
on liikuttava vapaasti ja turvallisesti 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Tietojen käsittely ja suojaaminen

1. Luottamuspalvelujen tarjoajien, 
varmenteiden myöntäjien, 
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validointipalvelujen tarjoajien, 
tukeutuvien osapuolten ja valvontaelinten 
on varmistettava, että henkilötietoja 
käsitellään lainmukaisesti ja 
oikeudenmukaisella tavalla noudattaen 
direktiiviä 95/46/EY. Tällaisessa 
käsittelyssä on pidättäydyttävä 
vähimmäistiedoissa, jotka ovat tarpeen 
sähköisen tunnistamisen tai varmenteen 
myöntämiseksi ja ylläpitämiseksi, 
sähköisen todentamisen validoimiseksi tai 
luottamuspalvelun tarjoamiseksi.
2. Luottamuspalvelujen tarjoajien, 
varmenteiden myöntäjien ja 
validointipalvelujen tarjoajien on taattava 
sähköisen todentamisen saavaan tai 
luottamuspalveluja käyttävään henkilöön 
liittyvien tietojen luottamuksellisuus ja 
koskemattomuus.
3. Jäsenvaltiot eivät saa estää sitä, että 
myöntäjät ilmoittavat sähköisten 
allekirjoitusten varmenteissa haltijan 
todellisen nimen sijasta tai sen lisäksi 
salanimen tai että luottamuspalvelujen 
tarjoajat ilmoittavat sähköisen 
allekirjoituksen varmenteissa todellisen 
nimen sijasta salanimen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta salanimelle 
kansallisessa lainsäädännössä annettavia 
oikeusvaikutuksia.
4. Validointipalvelujen yhteydessä ei saa 
kerätä eikä säilyttää enempää tietoja kuin 
mitä on tarpeen validointia varten. 
Validointipalveluissa ei saa profiloida 
allekirjoittajia, tukeutuvia osapuolia tai 
muita asiakkaita. Lokeja voidaan pitää 
yllä enintään 90 vuorokauden ajan 
petosten ja tunkeutumisten 
havaitsemiseksi.
5. Hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajien on tallennettava tarjottua 
palvelua koskevat asiakirjat tai tiedot 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Kun hyväksytyt luottamuspalvelujen 
tarjoajat lopettavat toimintansa, 
valvontaelin tallentaa nämä asiakirjat ja 
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tiedot.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Luottamuspalvelujen käyttäjien 

tiedonsaantioikeus
Luottamuspalvelujen tarjoajien on 
annettava käyttäjille vähintään tietoja 
heidän henkilötietojensa keräämisestä, 
välittämisestä ja säilyttämisestä sekä 
käyttöön otettavasta 
tarkastusmenettelystä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastavuoroinen tunnustaminen ja 
hyväksyminen

Sähköisen tunnistamisen menetelmien
vastavuoroinen tunnustaminen

Tarkistus 26

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 

Kun kansallinen lainsäädäntö tai 
hallinnollinen käytäntö mahdollistaa 
verkkopalvelua käytettäessä sähköisen
tunnistamisen ja todentamisen, kaikki 
toisessa jäsenvaltiossa käyttöön otetut 
sähköisen tunnistamisen menetelmät, joilla 
varmistetaan vähintään samantasoiset 
takeet ja jotka kuuluvat sellaisen 
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järjestelmän piiriin, joka sisältyy komission 
7 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen julkaisemaan luetteloon, on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kyseisen 
palvelun käyttöä varten.

järjestelmän piiriin, joka sisältyy komission 
7 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen julkaisemaan luetteloon, on 
tunnustettava ja hyväksyttävä kyseisen 
palvelun käyttöä varten.

Tarkistus 27

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 
mahdollistavat sähköisen tunnistamisen
ilmoittavassa jäsenvaltiossa;

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sähköisen tunnistamisen 
menetelmillä on eri turvallisuustasot sen 
mukaan, minkätyyppisiin palveluihin ne 
antavat pääsyn;

Perustelu

On hyvin tärkeää säätää eri turvallisuustasoista. Asetusehdotuksessa ei täsmennetä, 
minkätyyppisiin verkkopalveluihin sähköisen tunnistamisen menetelmä antaa pääsyn. 
Arkaluonteisiin tietoihin pääsyyn on liitettävä eritasoinen tunnistamisen luotettavuus kuin 
mitä tarvitaan yleisluonteisten tietojen käyttämiseksi. Henkilöllisyyden tunnistamisprosessi 
olisi suunniteltava sellaiseksi, että sillä voitaisiin taata sopiva ja asianmukainen 
turvallisuustaso kansalaisten kulloinkin käyttämästä palvelusta riippuen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta
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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 
todentaminen verkossa on mahdollista 
niin, että mikä tahansa järjestelmään 
tukeutuva taho voi validoida sähköisessä 
muodossa vastaanotetut henkilökohtaiset 
tunnistetiedot. Todentaminen on 
järjestettävä veloituksetta, kun on kyse 
julkisen sektorin elimen tarjoamasta 
verkkopalvelusta. Jäsenvaltiot eivät saa 
asettaa perusteettomasti tällaista 
todentamismahdollisuutta hyödyntäville 
järjestelmään tukeutuville tahoille 
minkäänlaisia teknisiä erityisvaatimuksia.

Perustelu

Henkilön tunnistetietojen yksiselitteinen kytkeminen itse kyseisiin henkilöihin edellyttäisi 
perin korkeatasoista taustojen tarkistamista (vähintään taso 4), eikä se sopisi yhteen eri 
varmistustasojen soveltamisen kanssa. Tietokytköksen varmuustason olisi perustuttava 
varmistustasoon. Tätä tasoa olisi edellytettävä aina vähimmäisvaatimuksena, jotta 
järjestelmään tukeutuvan tahon edut voidaan turvata. Olennaisena piirteenä on kysymys 
tietojen minimoinnista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a–c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ilmoittavan jäsenvaltion on ilman 
aiheetonta viivytystä toimitettava 
komissiolle seuraavat tiedot ja niiden 
mahdolliset myöhemmät muutokset:
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mahdolliset myöhemmät muutokset:
a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä, mukaan 
lukien sen henkilöllisyysvarmistustasot;

b) ilmoitetusta sähköisen tunnistamisen 
järjestelmästä vastaavat viranomaiset;

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

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

c) tiedot tahosta tai tahoista, jotka 
hallinnoivat henkilötietojen 
tarkastamista;

Perustelu

Näillä muutoksilla täydennetään muita, sähköistä tunnistamista koskeviin artikloihin tehtyjä 
muutoksia ja toistetaan, että yksiselitteisyys ei sovi yhteen eri varmistustasojen kanssa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä, myös niihin 
palvelutyyppeihin liittyvistä 
turvallisuustasoista, joihin pääsy 
myönnetään;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuvaus todentamismahdollisuudesta; d) kuvaus todentamismahdollisuudesta 
myös suhteessa eri turvallisuustasoihin, 
joita edellytetään pääsyn myöntämiseksi;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 34

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. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Ilmoittamiseen liittyvien olosuhteiden ja menettelyjen määrittely ylittää ehdotetun asetuksen 
pelkän täytäntöönpanon eikä sitä pitäisi antaa komission tehtäväksi SEUT-sopimuksen 
291 artiklan mukaisella täytäntöönpanovallalla.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Koordinointi Koordinointi ja yhteentoimivuus

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Teknisen yhteentoimivuuden varmistamista koskevien normien on oltava teknisesti 
neutraaleja, jotta niissä voidaan ottaa huomioon kunkin jäsenvaltion omien sähköisten 
tunnistamis- ja todentamisjärjestelmiensä kehittämisessä tekemät valinnat.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos sähköisen tunnistamisen 
järjestelmä ei läpäise 1 alakohdassa 
tarkoitetun yhteistyömekanismin 
puitteissa jäsenvaltioiden vastuulla olevaa 
ennaltaehkäisevää teknistä tarkastusta 
neutraaliutta ja yhteentoimivuutta 
koskevilta osin, kyseistä sähköisen 
tunnistamisen järjestelmää ei saa 
ilmoittaa 7 artiklan mukaisesti 
5 artiklassa tarkoitettua vastavuoroista 
tunnustamista varten.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Yhteentoimivuusmalli antaa takeet asetuksen menestyksestä. Jäsenvaltioiden on käytävä 
lisäkeskusteluja siitä, mitä malliin on sisällytettävä ja kuinka sen olisi toimittava.

Tarkistus 39

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 teknisesti neutraaleja
vähimmäisvaatimuksia eri 
tietoturvatasoille.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä määritellään nimenomaisesti tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, 
soveltamisala ja kesto. Tarkistuksella lisätään säädösvallan siirtoa koskeva tarpeellinen 
selvennys.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Luottamuspalvelun tarjoaja on vastuussa 
luonnolliselle tai oikeushenkilölle tai 
muulle taholle aiheutuvasta vahingosta, 
joka johtuu 15 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen velvollisuuksien 
laiminlyönnistä, jollei luottamuspalvelujen 
tarjoaja pysty todistamaan, ettei hän ole 
toiminut huolimattomasti.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä asetus ei rajoita sopimukseen 
perustumattomiin velvoitteisiin 
sovellettavasta laista (Rooma II) 
11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 864/20071 

soveltamista, eikä varsinkaan sen 
4 artiklan soveltamista, joka koskee 
vahingonkorvausvastuusta johtuvaa 
sopimukseen perustumatonta velvoitetta.
__________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 
11 päivänä heinäkuuta 2007, 
sopimukseen perustumattomiin 
velvoitteisiin sovellettavasta laista 
(Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, 
s. 40).
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Tietojen käsittely ja suojaaminen

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

(Katso 4 a artiklaa (uusi) koskeva tarkistus.)

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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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 paitsi, jos se on 
teknisesti mahdotonta.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio ottaa käyttöön ja myöntää 
luottamusta osoittavan merkin, jolla 
erotellaan vammaisten henkilöiden 
käytettävissä olevat tuotteet ja palvelut.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. EU:n standardointielimet vastaavat 
vammaisten henkilöiden käytettävissä 
olevien tuotteiden ja palvelujen 
arviointikriteerien kehittämisestä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
asianmukainen elin, joka on sijoittautunut 
niiden alueelle tai keskinäisellä 
sopimuksella nimeävän jäsenvaltion 
vastuulla toiseen jäsenvaltioon. 
Valvontaelimille on annettava kaikki 

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

tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien hoitamiseksi.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Katso 4 kohtaa koskeva tarkistus.)

Perustelu

Uudelleenjärjestely selvyyden vuoksi: 1 kohta koskee valvontaelimen nimeämistä. Säännös on 
siirretty 4 kohdasta, koska kyse on samasta aiheesta.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
erityisiä valvontakeinoja koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä 39 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
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13 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

On turhan hankalaa vaatia vuosikertomuksen toimittamista myös jäsenvaltioille.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

(Katso 1 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 52

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.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 
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säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. 
Ehdotettu delegointi menisi pitemmälle kuin ehdotetun asetuksen muiden kuin keskeisten 
osien pelkkä täydentäminen tai muuttaminen.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Kertomukseen liittyvien olosuhteiden ja menettelyjen määrittely ylittää ehdotetun asetuksen 
pelkän täytäntöönpanon eikä sitä pitäisi antaa komission tehtäväksi SEUT-sopimuksen 
291 artiklan mukaisella täytäntöönpanovallalla.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Valvontaelinten on tehtävä yhteistyötä 
hyvien käytänteiden vaihtamiseksi ja jotta 
ne voivat tarjota toisilleen mahdollisimman 
nopeasti tarvittavaa tietoa ja keskinäistä 
apua niin, että 13 artiklassa tarkoitettua
toimintaa voidaan harjoittaa 
johdonmukaisesti. Keskinäinen avunanto 
kattaa erityisesti tietopyynnöt ja 
valvontatoimet, kuten pyynnöt suorittaa 15, 
16 ja 17 artiklassa tarkoitettuihin 
tietoturvatarkastuksiin liittyviä selvityksiä.
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Tarkistus 55

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.

Perustelu

Keskinäiseen avunantoon liittyvien muotoseikkojen ja menettelyjen määrittely ylittää 
ehdotetun asetuksen pelkän täytäntöönpanon eikä sitä pitäisi antaa komission tehtäväksi 
SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisella täytäntöönpanovallalla.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Unionin alueelle sijoittautuneiden 
luottamuspalvelujen tarjoajien on 
toteutettava tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet hallitakseen 
tarjoamiensa palvelujen tietoturvaan 
kohdistuvat riskit. Tällaisilla toimenpiteillä 
on voitava varmistaa riskiin verrattuna 
asianmukainen tietoturvataso, ottaen 
huomioon uusin tekninen kehitys. 
Erityisesti on toteutettava toimenpiteet 
tietoturvapoikkeamien ehkäisemiseksi ja 
minimoimiseksi ja mahdollisten 
poikkeamien haittavaikutusten 
ilmoittamiseksi sidosryhmille.
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tietoturvaloukkaus 
todennäköisesti aiheuttaa vahinkoa 
luottamuspalvelujen käyttäjälle, 
valvontaelimen on ilman tarpeetonta 
viivytystä ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksesta 
luottamuspalvelujen käyttäjille, jotta he 
voivat ryhtyä tarvittaviin varotoimiin.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 
säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. 
Ehdotettu delegointi menisi pitemmälle kuin ehdotetun asetuksen muiden kuin keskeisten 
osien pelkkä täydentäminen tai muuttaminen.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

määritellä 1–3 kohdan soveltamiseen 
liittyvät muotoseikat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Olosuhteiden ja menettelyjen, myös määräaikojen, määrittely ylittää ehdotetun asetuksen 
pelkän täytäntöönpanon eikä sitä pitäisi antaa komission tehtäväksi SEUT-sopimuksen 
291 artiklan mukaisella täytäntöönpanovallalla.

Tarkistus 60

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.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 
säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. 
Ehdotettu delegointi menisi pitemmälle kuin ehdotetun asetuksen muiden kuin keskeisten 
osien pelkkä täydentäminen tai muuttaminen.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Olosuhteiden ja menettelyjen määrittely ylittää ehdotetun asetuksen pelkän täytäntöönpanon 
eikä sitä pitäisi antaa komission tehtäväksi SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisella 
täytäntöönpanovallalla.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hyväksyttyjen luottamuspalvelun 
tarjoajien on ilmoitettava valvontaelimelle 
aikeestaan aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjonta ja toimitettava 
16 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti 
valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon laatima 
tietoturvatarkastuskertomus. Hyväksytyt 
luottamuspalvelun tarjoajat voivat aloittaa 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjonnan, 
kun 3 kohdan mukaisessa tarkastuksessa 
on päädytty myönteiseen tulokseen.

Perustelu

Olisi ennenaikaista antaa hyväksytyille luottamuspalvelun tarjoajille lupa aloittaa hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjonta heti, kun ne ovat toimittaneet ilmoituksen ja 
tietoturvatarkastuskertomuksen valvontaelimelle. Vain hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
tarjoajille, jotka täyttävät asetuksessa säädetyt vaatimukset, olisi annettava lupa aloittaa 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen tarjoaminen.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 64

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

Perustelu

Olosuhteiden ja menettelyjen, myös määräaikojen, määrittely ylittää ehdotetun asetuksen 
pelkän täytäntöönpanon eikä sitä pitäisi antaa komission tehtäväksi SEUT-sopimuksen 
291 artiklan mukaisella täytäntöönpanovallalla.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava, 
ylläpidettävä ja julkaistava luotettavia 
luetteloja, jotka sisältävät tietoa niiden 
toimivaltaan kuuluvista hyväksytyistä

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava, 
ylläpidettävä ja julkaistava luotettavia 
luetteloja, jotka sisältävät tietoa niiden 
vastuulla olevista, 17 artiklassa 
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luottamuspalvelun tarjoajista ja niiden 
tarjoamista hyväksytyistä 
luottamuspalveluista.

tarkoitetuista hyväksytyistä 
luottamuspalvelun tarjoajista ja niiden 
tarjoamista hyväksytyistä 
luottamuspalveluista. Luetteloihin on 
sisällyttävä myös tiedot, joiden avulla 
voidaan tunnistaa hyväksytyt 
luottamuspalvelun tarjoajat, ja osoitus 
niiden hyväksytystä asemasta.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) ylläpidettävä 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun vahinkovastuuriskin kannalta
riittäviä taloudellisia varoja tai hankittava 
sopiva vastuuvakuutusjärjestelmä;

Perustelu

Näin huolehditaan tarvittavasta lisäyksityiskohdasta, jotta luottamuspalvelun tarjoajat 
tietäisivät, mitä heiltä edellytetään.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) ilmoitettava ennen sopimussuhteen 
aloittamista henkilöille, jotka haluavat 
käyttää hyväksyttyä luottamuspalvelua, 
kyseisen palvelun käytön ehdoista ja 
edellytyksistä, mukaan luettuina sen 
käyttöä koskevat rajoitukset;

Perustelu

Näin huolehditaan tarvittavasta lisäyksityiskohdasta, jotta luottamuspalvelun tarjoajat 
tietäisivät, mitä heiltä edellytetään.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

– ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat 
syöttää tietoja ja tehdä niihin muutoksia,

– ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat 
syöttää tietoja ja tehdä tallennettuihin 
tietoihin muutoksia,

– tietojen aitous voidaan tarkastaa; – tietojen aitous voidaan tarkastaa;

Perustelu

Näin huolehditaan tarvittavasta lisäyksityiskohdasta, jotta luottamuspalvelun tarjoajat 
tietäisivät, mitä heiltä edellytetään.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) toteutettava toimenpiteitä tietojen 
väärentämisen ja varastamisen estämiseksi;

f) toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä 
tietojen väärentämisen ja varastamisen 
estämiseksi;

Perustelu

Näin huolehditaan tarvittavasta lisäyksityiskohdasta, jotta luottamuspalvelun tarjoajat 
tietäisivät, mitä heiltä edellytetään.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – g alakohta
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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 ja pidettävä asianmukaisen 
ajan saatavilla kaikki tarvittavat tiedot, 
myös sen jälkeen, kun hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja on lopettanut 
toimintansa, hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjoajan myöntämistä 
ja vastaanottamista tiedoista, erityisesti 
käytettäväksi todisteena oikeudellisissa 
käsittelyissä. Tällaisia arkistoja voidaan 
ylläpitää sähköisessä muodossa;

Perustelu

Näin huolehditaan tarvittavasta lisäyksityiskohdasta, jotta luottamuspalvelun tarjoajat 
tietäisivät, mitä heiltä edellytetään.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) luotava varmennetietokanta ja 
pidettävä sitä yllä, kun hyväksyttyyn 
luottamuspalveluun sisältyy hyväksyttyjen 
varmenteiden myöntäminen.

Perustelu

Näin huolehditaan tarvittavasta lisäyksityiskohdasta, jotta luottamuspalvelun tarjoajat 
tietäisivät, mitä heiltä edellytetään.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 4 kohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitettuja sähköisten allekirjoitusten 
erilaisia tietoturvatasoja.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 
säädöksessä voidaan siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. 
Ehdotettu delegointi menisi pitemmälle kuin ehdotetun asetuksen muiden kuin keskeisten 
osien pelkkä täydentäminen tai muuttaminen.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä I säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi, jotta voidaan 
varmistaa tarpeellinen mukauttaminen 
tekniikan kehitykseen.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä määritellään nimenomaisesti tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, 
soveltamisala ja kesto. Tarkistuksella lisätään säädösvallan siirtoa koskeva tarpeellinen 
selvennys.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitetuille nimetyille tahoille asetettavia 
erityisvaatimuksia.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
38 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitetuille nimetyille tahoille asetettavia 
erityisvaatimuksia, jotta voidaan toteuttaa 
1 kohdassa tarkoitettu sertifiointi.
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Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä määritellään nimenomaisesti tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, 
soveltamisala ja kesto. Tarkistuksella lisätään säädösvallan siirtoa koskeva tarpeellinen 
selvennys.

Tarkistus 75

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. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Olosuhteiden ja menettelyjen määrittely ylittää ehdotetun asetuksen pelkän täytäntöönpanon 
eikä sitä pitäisi antaa komission tehtäväksi SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisella 
täytäntöönpanovallalla.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi, jotta voidaan 
varmistaa tarpeellinen mukauttaminen 
tekniikan kehitykseen.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä määritellään nimenomaisesti tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, 
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soveltamisala ja kesto. Tarkistuksella lisätään säädösvallan siirtoa koskeva tarpeellinen 
selvennys.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi, jotta voidaan 
varmistaa tarpeellinen mukauttaminen 
tekniikan kehitykseen.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä määritellään nimenomaisesti tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, 
soveltamisala ja kesto. Tarkistuksella lisätään säädösvallan siirtoa koskeva tarpeellinen 
selvennys.

Tarkistus 78

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.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti liitteessä III säädettyjen 
vaatimusten tarkentamiseksi, jotta voidaan 
varmistaa tarpeellinen mukauttaminen 
teknologian kehitykseen.

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä 
säädöksissä määritellään nimenomaisesti tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, 
soveltamisala ja kesto. Tarkistuksella lisätään säädösvallan siirtoa koskeva tarpeellinen 
selvennys.

Tarkistus 80

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

Tarkistus 81

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 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 
3 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa, 
21 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 



AD\941521FI.doc 39/41 PE510.497v03-00

FI

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 kohdassa, 25 artiklan 2 kohdassa, 
27 artiklan 2 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.

Tarkistus 82

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 

5. Edellä olevien 8 artiklan 3 kohdan, 
18 artiklan 5 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan, 
23 artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 2 kohdan, 
27 artiklan 2 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.
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jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

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 erityisesti, jotta voidaan 
saavuttaa asetuksen tavoite sähköisten 
sisämarkkinoiden kehittämisestä 
vahvistamalla luottamusta varmoihin 
rajatylittäviin sähköisiin transaktioihin.
Kertomuksissa otetaan huomioon muun 
muassa markkinoiden kehitys sekä 
oikeudellinen ja tekninen kehitys. Lisäksi 
kertomuksiin liitetään tarvittaessa 
asianmukaiset lainsäädäntöehdotukset.
Ensimmäinen kertomus annetaan 
viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta. Sen jälkeen 
kertomukset annetaan neljän vuoden 
välein.
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