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LÜHISELGITUS

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on digitaalse siseturu arendamiseks kehtestada 
teavitatud e-identimise süsteemide ja elektrooniliste usaldusteenuste vastastikune 
tunnustamine. Seetõttu laiendatakse ettepanekuga olemasoleva e-allkirja käsitleva direktiivi 
1999/93/EÜ õiguslikku raamistikku.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, millega püütakse lahendada 
probleeme olemasoleva direktiivi raames mitte üksnes õigusraamistiku tugevdamise, vaid ka 
õiguskindluse suurendamise teel. Seetõttu toetab arvamuse koostaja komisjoni valikut 
kasutada direktiivi asemel õigusvahendina pigem määrust.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et käesolev määrus on kauaoodatud esimene samm hästi 
toimiva digitaalse siseturu väljaarendamisel, mis hõlbustab tunduvalt ettevõtjate ja tarbijate 
tegelemist piiriüleste e-tehingutega ning suurendab usaldust e-tehingute vastu.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni jõupingutusi ühendada e-identimise süsteemide väga 
erinev kasutus eri liikmesriikides tugeva vastastikuse tunnustamise mehhanismiga. 

Samas ei ole määruses esitatud mudelit, mis suudaks tagada olemasolevatele kogemustele 
tuginevat piisavat turvalisuse taset.

Arvamuse koostaja teeb seetõttu ettepaneku turvatasemete kehtestamiseks ja määratlemiseks 
määruses eneses, eesmärgiga vältida ebaselgusi ja tagada määruse toimimine ka praktikas. 
Sellest tulenevalt on määrusest välja jäetud ka hulgaliselt delegeeritud ja rakendusakte.

Teine turvalisusega seotud küsimus puudutab usaldusteenuste reguleerimist, mille puhul 
arvamuse koostaja on seisukohal, et peab olema selge, kas usaldusnimekirjades olevad 
usaldusteenused on heaks kiidetud või ootavad alles vastavuskinnitust.

Nii e-identimise süsteemide kui ka elektrooniliste usaldusteenuste puhul on esitatud 
muudatusettepanekute eesmärk tarbetu bürokraatia vältimine järelevalvemehhanismides, et 
vähendada nii liikmesriikide kui ka ettevõtete koormust ning tagada selge ja konkreetne 
kooskõlastamismehhanism.

Lõpetuseks käsitletakse muudatusettepanekutes ka vastutusega seotud küsimusi, mida 
komisjoni ettepanekus on käsitletud liiga avaralt ja mis võib seetõttu põhjustada 
ettekavatsemata takistusi digitaalvaldkonna edasisele arendamisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Arvestades tehnoloogiliste muutuste 
kiirust, tuleks käesolevas määruses 
kasutada uuendustele avatud 
lähenemisviisi.

(20) Arvestades tehnoloogiliste muutuste 
kiirust, tuleks käesolevas määruses 
kasutada uuendustele avatud 
lähenemisviisi, millega seatakse siiski alati 
tähelepanu keskmesse tarbija ja tema 
huvid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(23) Vastavalt ka ELis jõustunud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonist 
tulenevatele kohustustele ja kooskõlas 
komisjoni ettepanekuga avaliku sektori 
asutuste veebisaitide käideldavuse kohta1

peaksid puuetega inimesed saama kasutada 
usaldusteenuseid ja nende teenuste 
osutamisel kasutatavaid lõpptarbijale 
suunatud tooteid teiste tarbijatega võrdsetel 
alustel.

__________________
1Ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku 
sektori asutuste veebisaitide käideldavuse 
kohta (COM(2012)0721).



AD\942897ET.doc 5/30 PE504.331v02-00

ET

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) E-identimise süsteemid peaksid 
olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta1, millega 
reguleeritakse isikuandmete töötlemist, 
mis toimub liikmesriikides käesoleva 
määruse kohaselt ja liikmesriikide 
pädevate asutuste, eelkõige liikmesriikide 
määratud sõltumatute avalik-õiguslike 
asutuste järelevalve all.
__________________
1Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, 
lk 31). 

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Järelevalveasutused peaksid tegema 
koostööd ja vahetama teavet 
andmekaitseasutustega, et tagada 
andmekaitsealaste õigusaktide 
nõuetekohane rakendamine 
teenuseosutajate poolt. Teabevahetus peaks 
hõlmama eelkõige turvaintsidente ja 
isikuandmetega seotud rikkumisi.

(25) Liikmesriikide järelevalveasutused 
peaksid tegema koostööd ja vahetama 
teavet andmekaitseasutustega, et tagada 
andmekaitsealaste õigusaktide 
nõuetekohane rakendamine 
teenuseosutajate poolt. Teabevahetus peaks 
hõlmama eelkõige turvaintsidente ja 
isikuandmetega seotud rikkumisi.

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et digitaalvaldkonna ühtlustamiseks peavad liikmesriigid 
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tegema koostööd.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Selleks et võimaldada komisjonil ja 
liikmesriikidel hinnata käesolevas 
määruses sätestatud rikkumistest teatamise 
mehhanismi tõhusust, tuleks 
järelevalveasutustelt nõuda kokkuvõtliku 
teabe esitamist komisjonile ning Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeametile (ENISA).

(30) Selleks et võimaldada komisjonil ja 
liikmesriikidel hinnata käesolevas 
määruses sätestatud rikkumistest teatamise 
mehhanismi tõhusust, tuleks 
järelevalveasutustelt nõuda kokkuvõtliku 
teabe esitamist Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeametile (ENISA).

Selgitus

Arvamuse koostaja peab vajalikuks aruandlust ainult ühtsele kontaktpunktile.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Käesoleva määruse teatavate 
tehniliste üksikasjade paindlikuks ja 
kiireks täiendamiseks tuleks komisjonile 
anda volitus võtta kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
vastu delegeeritud õigusakte seoses e-
identimise koostalitlusega; 
usaldusteenuse pakkujatelt nõutavate 
turvameetmetega; tunnustatud 
sõltumatute asutustega, kes vastutavad 
teenuseosutajate kontrollimise eest; 
usaldusnimekirjadega; e-allkirja 
turvatasemetega seotud nõuetega; 
kvalifitseeritud sertifikaatidele esitatavate 
nõuetega, sertifikaatide valideerimise ja 
säilitamisega; kvalifitseeritud e-allkirja 
moodustamise vahendite sertifitseerimise 
eest vastutavate asutustega; e-templi 
turvatasemete ja e-templi kvalifitseeritud 
sertifikaatidega seotud nõuetega; 

välja jäetud
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andmevahetusteenuste vahelise 
koostalitlusvõimega. Eriti oluline on, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas eksperditasandil.

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et seda tuleks teha enne määruse jõustumist, mitte jätta 
delegeeritud õigusaktide reguleerida (vt järgmine muudatusettepanek). Seega on käesolev 
põhjendus tarbetu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevas määruses sätestatakse 
tingimused, mille alusel peavad 
liikmesriigid tunnustama ja aktsepteerima 
füüsiliste ja juriidiliste isikute e-identimise 
vahendeid, mis kuuluvad teise liikmesriigi 
teavitatud e-identimise süsteemi.

2. Käesolevas määruses sätestatakse 
tingimused, mille alusel peavad 
liikmesriigid tunnustama ja aktsepteerima
mis tahes üksuse, füüsiliste või juriidiliste 
isikute e-identimise vahendeid, mis 
kuuluvad teise liikmesriigi teavitatud e-
identimise süsteemi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevas määruses sätestatakse 
õigusraamistik e-allkirja, e-templi, e-
ajatempli, e-dokumentide, e-
andmevahetusteenuste ja veebisaitide 
autentimise kohta.

3. Käesolevas määruses sätestatakse 
õigusraamistik e-allkirja, e-templi, e-
valideerimise ja e-kontrolli, e-ajatempli, e-
dokumentide, e-andmevahetusteenuste ja 
veebisaitide autentimise kohta.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
liikmesriikide poolt, nende nimel, 
vastutusel või järelevalve all pakutava e-
identimise suhtes.

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et liikmesriikidel peaks olema võimalik tellida e-identimist 
allhankena kolmandatelt isikutelt, kelle üle liikmesriigid teostavad üksnes järelevalvet.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat määrust kohaldatakse 
ELis asuvate usaldusteenuse osutajate 
suhtes.

Selgitus

Arvamuse koostaja sooviks on täpsustada, et määruses käsitletakse kahte eraldiseisvat 
küsimust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „e-identimine” – protsess, mille käigus 
kasutatakse elektroonilisi 
isikutuvastamisandmeid, mis esindavad 
üheselt mõistetavalt üht füüsilist või 
juriidilist isikut;

(1) „e-identimine” – protsess, mille käigus 
kasutatakse elektroonilisi 
isikutuvastamisandmeid, mis esindavad 
üheselt mõistetavalt üht üksust, füüsilist 
või juriidilist isikut või tema varjunime;
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „e-identimise vahend” – materiaalne 
või mittemateriaalne üksus, mis sisaldab 
käesoleva artikli punktis 1 osutatud 
andmeid ja mida kasutatakse 
juurdepääsuks artiklis 5 osutatud
internetipõhistele teenustele;

(2) „e-identimise vahend” – materiaalne 
või mittemateriaalne üksus, mis sisaldab 
käesoleva artikli punktis 1 osutatud 
andmeid ja mida kasutatakse 
juurdepääsuks artiklis 5 osutatud
elektroonilistele teenustele;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „sertifikaat” – elektrooniline tõend, 
mis seob füüsilise isiku e-allkirja või
juriidilise isiku e-templi valideerimise 
andmed sertifikaadiga ja kinnitab selle 
isiku kõnealused andmed;

(10) „sertifikaat” – elektrooniline tõend, 
mis seob üksuse, füüsilise või juriidilise
isiku e-allkirja või e-templi valideerimise 
andmed sertifikaadiga ja kinnitab selle 
isiku kõnealused andmed;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) „usaldusteenus” – elektrooniline 
teenus, mis seisneb muu hulgas e-
allkirjade, e-templite, e-ajatemplite, e-
dokumentide, e-andmevahetusteenuste, 
veebisaitide autentimise ja e-tõendite, 
sealhulgas e-allkirja ja e-templi jaoks 
vajalike sertifikaatide loomises, 
kontrollimises, valideerimises, käitamises 
ja säilitamises;
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „usaldusteenuse osutaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes osutab üht või mitut 
usaldusteenust;

(14) „usaldusteenuse osutaja” – üksus,
füüsiline või juriidiline isik, kes osutab üht 
või mitut usaldusteenust;

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „templi andja” – e-templi andnud 
juriidiline isik;

(19) „templi andja” – e-templi andnud
üksus või füüsiline või juriidiline isik;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) „isikuandmetega seotud 
rikkumine” – edastatavate, salvestatud või 
muul viisil töödeldavate isikuandmete 
juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, 
kaotsiminek, muutmine ja loata 
avalikustamine või neile juurdepääs;

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et liikmesriikidel peaks olema võimalik tellida e-identimist 
allhankena kolmandatelt isikutelt, kelle üle liikmesriigid teostavad üksnes järelevalvet.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teavitav liikmesriik tagab, et 
isikutuvastamisandmeid saab üheselt 
mõistetavalt omistada artikli 3 punktis 1 
osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule;

(c) teavitav liikmesriik tagab, et 
isikutuvastamisandmeid saab üheselt 
mõistetavalt omistada artikli 3 punktis 1 
osutatud üksusele, füüsilisele või 
juriidilisele isikule;

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teavitav liikmesriik on vastutav (e) välja arvatud juhul, kui identimise 
osutaja suudab tõestada, et ta ei ole 
tegutsenud ettevaatamatult, on identimise 
osutaja vastutav

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et konkurentsi tagamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik tellida e-identimist allhankena kolmandatelt isikutelt.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) teavitav liikmesriik on vastutav 
identimise osutajale järelevalvesüsteemi 
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kehtestamise eest ning järelevalve ja 
aruandluse eest vastavalt käesolevale 
määrusele.

Selgitus

Arvamuse koostaja tunnistab, et liikmesriikidevahelise usalduse tagamiseks vajavad 
liikmesriigid ranget kontrolli identimise osutajate üle.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teavitatud e-identimise süsteemi 
kirjeldus;

(a) teavitatud e-identimise süsteemi, sh 
turvataseme kirjeldus;

Selgitus

Arvamuse koostaja peab vajalikuks vastastikuse usalduse tagamiseks kaasata koostalitluse 
mudelisse ka turvataseme.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Isikuandmete kaitse ja töötlemine 

1. E-identimise süsteemide teostatav 
isikuandmete töötlemine on kooskõlas 
direktiiviga 95/46/EÜ.
2. Kõnealune töötlemine on õiglane ja 
seaduslik ning selle puhul piirdutakse 
rangelt minimaalse andmehulgaga, mis 
on vajalik sertifikaadi väljastamiseks ja 
ajakohastamiseks või e-identimisteenuse 
osutamiseks.
3. Isikuandmeid säilitatakse vormingus, 
mis võimaldab tuvastada andmesubjekti 
isikut mitte kauem kui on vajalik 
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isikuandmete töötlemise eesmärgil.
4. E-identimise süsteemidega tagatakse 
selle isiku andmete konfidentsiaalsus ja 
terviklus, kellele usaldusteenust 
osutatakse.
5. Ilma et see piiraks riikliku õiguse 
kohast varjunimede õiguslikku toimet, ei 
takista liikmesriigid märkimast e-
identimise sertifikaadile allakirjutaja 
nime asemel varjunime.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad koostööd, et tagada 
teavitatud süsteemi kuuluvate e-identimise 
vahendite koostalitlus ja suurendada nende 
turvalisust.

1. Liikmesriigid teevad koostööd, et tagada 
teavitatud süsteemi kuuluvate e-identimise 
vahendite koostalitlus ja
tehnoloogianeutraalsus ning suurendada 
nende turvalisust.

Selgitus

E-identimise nõudest on välja jäetud selleks kasutatav viis ja see peaks olema praeguste ja 
tulevaste identimistehnoloogiate suhtes neutraalne.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktide abil
vajaliku korra lõikes 1 osutatud 
liikmesriikidevahelise koostöö 
hõlbustamiseks eesmärgiga edendada 
usalduse ja turvalisuse kõrget taset, mis 
vastab riski astmele. Nimetatud 
rakendusaktid hõlmavad eelkõige 

2. Komisjon kehtestab rakendusaktide abil
koostalitlusraamistiku lõikes 1 osutatud 
liikmesriikidevahelise koostöö 
hõlbustamiseks eesmärgiga edendada 
usalduse ja turvalisuse kõrget taset, mis 
vastab riski astmele. Nimetatud 
rakendusaktid hõlmavad eelkõige 



PE504.331v02-00 14/30 AD\942897ET.doc

ET

teabevahetust, e-identimise süsteemide 
alaseid kogemusi ja häid tavasid, teavitatud 
e-identimise süsteemide vastastikust 
hindamist ja e-identimise valdkonnas 
toimuva arengu analüüsimist liikmesriikide 
pädevate asutuste poolt. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

teabevahetust, e-identimise süsteemide 
alaseid kogemusi ja häid tavasid, teavitatud 
e-identimise süsteemide vastastikust 
hindamist ja e-identimise valdkonnas 
toimuva arengu analüüsimist liikmesriikide 
pädevate asutuste poolt. Rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 39 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
E-identimise süsteemide suhtes 

kohaldatavad turvanõuded
1. E-identimise süsteemidega võetakse 
asjakohased tehnilised ja korralduslikud 
meetmed, et ohjata nende pakutavate e-
identimise vahendite turvalisusega seotud 
riske. Tehnika taset arvesse võttes 
tagatakse nende meetmetega riski astmele 
vastav turvalisuse tase. Eelkõige võetakse 
meetmeid turvaintsidentide vältimiseks ja 
nende mõju minimeerimiseks ning 
sidusrühmade teavitamiseks võimalike 
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intsidentide kahjulikust mõjust.
E-identimise süsteemidega esitatakse 
pärast intsidendi toimumist 
järelevalveasutusele aruanne tunnustatud 
sõltumatu asutuse teostatud turvakontrolli 
kohta, et kinnitada asjakohaste 
turvameetmete võtmist.
2. E-identimise süsteemidega tuleb 
põhjendamatu viivituseta teavitada 
pädevat järelevalveasutust, infoturbe eest 
vastutavat pädevat riiklikku asutust ja 
muid asjaomaseid kolmandaid isikuid, 
näiteks andmekaitseasutusi, igast 
isikuandmetega seotud rikkumisest, millel 
on märkimisväärne mõju osutatavale e-
identimisteenusele ja seda hõlmavatele 
isikuandmetele, tehes seda võimaluse 
korral 24 tunni jooksul pärast sellest 
teadasaamist.
Kui see on asjakohane ja eelkõige juhul, 
kui isikuandmetega seotud rikkumine 
hõlmab kahte või enamat liikmesriiki, 
teavitab pädev järelevalveasutus teiste 
liikmesriikide järelevalveasutusi. 
Kui pädev järelevalveasutus on 
seisukohal, et avalik huvi nõuab 
rikkumise avalikustamist, võib ta 
teavitada ka üldsust või nõuda üldsuse 
teavitamist asjaomase e-identimise 
süsteemi poolt.
3. Iga liikmesriigi järelevalveasutus esitab 
ENISA-le kord aastas kokkuvõtte e-
identimise süsteemidelt saadud 
rikkumisteadetest.
4. Lõigete 1 ja 2 rakendamiseks on 
pädeval järelevalveasutusel õigus anda e-
identimisteenuse osutajatele siduvaid 
suuniseid.
5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 1 
osutatud meetmete edasist täpsustamist.
6. Komisjon võib rakendusaktidega 
kindlaks määrata lõigete 1 ja 3 
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kohaldamisega seotud asjaolud, 
vormingud ja menetlused, sealhulgas 
tähtajad. Rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 b
E-identimise süsteemide kasutajate õigus 

teabele ja õigus tutvuda andmetega
E-identimise süsteemidega antakse 
andmesubjektidele teavet tema 
isikuandmete kogumise, edastamise ja 
säilitamise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 10 kohaselt tema isikuandmetega 
tutvumise võimaluste kohta.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab 
füüsilisele või juriidilisele isikule 
põhjustatud mis tahes otsese kahju eest, 
mis tuleneb artikli 15 lõikes 1 sätestatud 
kohustuste täitmatajätmisest, välja arvatud 
juhul, kui usaldusteenuse osutaja suudab 
tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

1. Usaldusteenuse osutaja vastutab riikliku 
õiguse kohaselt üksusele, füüsilisele või 
juriidilisele isikule põhjustatud mis tahes 
kahju eest, mis tuleneb artikli 15 lõikes 1 
sätestatud kohustuste mittetäitmisest, välja 
arvatud juhul, kui usaldusteenuse osutaja 
suudab tõestada, et ta ei ole tegutsenud 
ettevaatamatult.

Selgitus

Arvamuse koostaja leiab, et vastutuse ulatus on liiga suur.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Usaldusteenuse osutajad töötlevad 
isikuandmeid direktiivi 95/46/EÜ kohaselt.
Kõnealusel töötlemisel piirdutakse rangelt 
minimaalse andmehulgaga, mis on vajalik 
sertifikaadi väljaandmiseks ja haldamiseks 
või usaldusteenuse osutamiseks.

2. Usaldusteenuse osutajad ja 
järelevalveasutused koguvad ja töötlevad 
isikuandmeid direktiivi 95/46/EÜ kohaselt.
Kõnealusel kogumisel ja töötlemisel 
piirdutakse rangelt minimaalse
isikuandmete hulgaga, mis on vajalik 
sertifikaadi väljaandmiseks ja haldamiseks 
või usaldusteenuse osutamiseks.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et usaldusteenuse osutajal ei ole võimalik tagada kasutaja 
antud andmete terviklust – ta võib üksnes kaitsta talle antud teavet.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Usaldusteenuste kasutajate õigus teabele 

ja õigus tutvuda andmetega
Usaldusteenustega antakse 
andmesubjektidele teavet nende 
isikuandmete kogumise, edastamise ja 
säilitamise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 10 kohaselt tema isikuandmetega 
tutvumise võimaluste kohta.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Koostöö andmekaitseasutustega

Liikmesriigid näevad ette, et artiklis 13 
osutatud järelevalveasutused teevad 
koostööd liikmesriikide 
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andmekaitseasutustega, kes on määratud 
direktiivi 95/46/EÜ artikli 28 kohaselt, et 
neil oleks võimalik tagada kooskõla 
direktiivi 95/46/EÜ alusel vastu võetud 
riiklike andmekaitse-eeskirjadega.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 39 kohaselt vastu rakendusakte
milles käsitletakse lõikes 2 osutatud
ülesannete suhtes kohaldatavate menetluste 
määratlemist.

Selgitus

Arvamuse koostaja peab vajalikuks muuta selguse tagamiseks artikli 13 lõikes 5 delegeeritud 
õigusaktid rakendusaktideks.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 16 lõike 1 
kohaldamist, võib iga usaldusteenuse 
osutaja esitada järelevalveasutusele 
aruande tunnustatud sõltumatu asutuse 
teostatud turvakontrolli kohta, et kinnitada 
asjakohaste turvameetmete võtmist.

Ilma et see piiraks artikli 16 lõike 1 
kohaldamist, esitab iga usaldusteenuse 
osutaja pärast intsidendi toimumist
järelevalveasutusele aruande tunnustatud 
sõltumatu asutuse teostatud turvakontrolli 
kohta, et kinnitada asjakohaste 
turvameetmete võtmist.

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et usaldusteenuse osutajaid tuleks kohustada pärast aset 
leidnud vahejuhtumit viima läbi turvakontrolli, et vältida sama vea kordumist edaspidi.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 15 lõike 1 muudatusega.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalveasutus esitab ENISAle ja 
komisjonile kord aastas kokkuvõtte 
usaldusteenuse osutajatelt saadud 
rikkumisteadetest.

3. Iga liikmesriigi järelevalveasutus esitab
ENISA-le kord aastas kokkuvõtte 
usaldusteenuse osutajatelt saadud 
rikkumisteadetest.

Selgitus

Arvamuse koostaja ei pea vajalikuks, et järelevalveasutused annaksid aru veel kellelegi peale 
ühtse kontaktpunkti.

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tunnustatud sõltumatu asutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid
kord aastas tagamaks, et kõnealused 
teenuseosutajad ja nende osutatavad 
kvalifitseeritud usaldusteenused vastavad 
käesolevas määruses sätestatud nõuetele, 
ning esitavad turvakontrolli aruande 
järelevalveasutusele.

1. Tunnustatud sõltumatu asutus kontrollib 
kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajaid
nende endi kulul iga kahe aasta järel
tagamaks, et kõnealused teenuseosutajad ja 
nende osutatavad kvalifitseeritud 
usaldusteenused vastavad käesolevas 
määruses sätestatud nõuetele; nimetatud 
teenuseosutajad esitavad turvakontrolli 
aruande pädevale järelevalveasutusele.
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Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et puudub vajadus viia kontrollimisi läbi igal aastal, 
eeldusel et tunnustatud sõltumatu asutus on eelnevalt määruse nõuetest korralikult kinni 
pidanud, kuna tegemist on ulatusliku ja kuluka meetmega.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomased dokumendid on lõike 1 
kohaselt järelevalveasutusele esitatud, 
kantakse kvalifitseeritud teenuseosutajad 
artiklis 18 osutatud usaldusnimekirjadesse, 
mis näitab, et teade on esitatud.

2. Kui asjaomased dokumendid on lõike 1 
kohaselt järelevalveasutusele esitatud, 
kantakse kvalifitseeritud teenuseosutajad 
artiklis 18 osutatud usaldusnimekirjadesse, 
mis näitab, et teade on esitatud ja nad 
ootavad järelevalveasutuse 
vastavuskinnitust.

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et peab olema selge, kas usaldusteenuste osutamine on 
heaks kiidetud või see ootab alles vastavuskinnitust turvakontrolli tõttu.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast kontrolli positiivse tulemuse saamist 
näitab järelevalveasutus kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja ja tema osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
kvalifitseeritud staatust 
usaldusnimekirjades hiljemalt üks kuu
pärast teate esitamist vastavalt lõikele 1.

Pärast kontrolli positiivse tulemuse saamist 
näitab järelevalveasutus kvalifitseeritud 
usaldusteenuse osutaja ja tema osutatavate 
kvalifitseeritud usaldusteenuste 
kvalifitseeritud staatust 
usaldusnimekirjades hiljemalt 30 päeva
pärast teate esitamist vastavalt lõikele 1.

Selgitus

Kuu ei ole täpne ajavahemik, kuna selle pikkus võib kõikuda kuni 3 päeva ulatuses.
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Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
põhjendamatu viivituseta teabe, mis 
hõlmab riigisiseste usaldusnimekirjade 
koostamise, haldamise ja avaldamise eest 
vastutavat asutust, kõnealuste nimekirjade 
avaldamise koha üksikasju, nimekirjade
allkirjastamiseks või templiga 
varustamiseks kasutatavat sertifikaati ning 
nimekirjade mis tahes muudatusi.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
põhjendamatu viivituseta teabe, mis 
hõlmab riigisiseste usaldusnimekirjade 
koostamise, haldamise ja avaldamise eest 
vastutavat asutust, kõnealuste nimekirjade 
avaldamise koha üksikasju, nimekirjade
juurde kuuluva allkirja või templi 
valideerimiseks kasutatavat sertifikaati 
ning nimekirjade mis tahes muudatusi.

Selgitus

Sertifikaati saab kasutada ainult valideerimiseks, mitte allkirjastamiseks või templiga 
varustamiseks.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 38 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 1 
osutatud teabe määratlemist.

välja jäetud

Selgitus

Arvamuse koostaja arvates peab see kuuluma järelevalveorgani, mitte komisjoni pädevusse.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kvalifitseeritud sertifikaati väljastades 
kontrollib kvalifitseeritud usaldusteenuse 

1. Kvalifitseeritud sertifikaati väljastades 
kontrollib kvalifitseeritud usaldusteenuse 
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osutaja asjakohaste vahenditega ja riiklike 
õigusaktide kohaselt selle füüsilise või 
juriidilise isiku identiteeti, kellele 
kvalifitseeritud sertifikaat väljastatakse, ja 
vajaduse korral tema eritunnuseid.

osutaja asjakohaste vahenditega ja riiklike 
õigusaktide kohaselt selle üksuse, füüsilise 
või juriidilise isiku identiteeti, kellele 
kvalifitseeritud sertifikaat väljastatakse, ja 
vajaduse korral tema eritunnuseid.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kasutavad usaldusväärseid süsteeme ja 
tooteid, mis on kaitstud muutmise eest, ja 
tagavad nende toetatavate toimingute 
tehnilise turvalisuse ja usaldusväärsuse;

(d) kasutavad usaldusväärseid süsteeme ja 
tooteid, mis on kaitstud volitamata
muutmise eest, ja tagavad nende 
toetatavate toimingute tehnilise turvalisuse 
ja usaldusväärsuse;

Selgitus

Süsteeme tuleb aeg-ajalt muuta nende ajakohastamiseks ja arvamuse koostaja arvates peab 
nende muutmine seetõttu olema võimalik.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ilma et see piiraks riiklike 
identimissüsteemide kohaldamist, 
võimaldab punktis b osutatud vastavus 
elektroonilist kaugidentimist varem 
toimunud füüsilise välimuse alusel 
teostatud kontrollimise abil;

Selgitus

Arvamuse koostaja arvates tuleks lubada liikmesriikidel kasutada e-identimise süsteeme, mis 
põhinevad eelneval kontrollimisel. 

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 19 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) teevad üldsusele kättesaadavaks oma 
andmekaitsepoliitika ja märgivad ära selle 
järelevalveks pädeva andmekaitseasutuse.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Arvamuse koostaja on seisukohal, et turvatase tuleks kindlaks määrata rakendusaktidega, 
nagu see on sätestatud artiklites 7 ja 8.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Sõna „garantii” on üleliigne.
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Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Arvamuse koostaja arvates ei tohiks nii olulist määratlust jätta delegeeritud õigusaktidele, 
vaid seda tuleks käsitleda I lisas.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Sõna „garantii” on üleliigne ja see jäetakse välja, et tagada järjepidevus eelnevate 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid ei nõua avaliku sektori 
asutuse osutatavate internetipõhiste 

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

teenuste kasutamiseks e-templit, mille
turvatase on kõrgem kui kvalifitseeritud e-
templil.

Selgitus

Sõna „garantii” on üleliigne ja see jäetakse välja, et tagada järjepidevus eelnevate 
muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Arvamuse koostaja arvates tuleks see küsimus lahendada määruse enda raames, mitte jätta 
delegeeritud õigusaktidele, ning seda tuleks käsitleda III lisas.

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Komisjon kehtestab rakendusaktidega e-
templi määratud turvatasemete standardite 
viitenumbrid. Kui e-tempel vastab 
kõnealustele standarditele, loetakse see III 
lisas määratletud turvatasemele vastavaks.
Rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 39 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Komisjon avaldab 
kõnealused aktid Euroopa Liidu Teatajas.
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Selgitus

Lõiget muudetakse kooskõlas lõike 6 väljajätmisega.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.

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

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

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 3, artikli 13 lõikes 5, artikli 
15 lõikes 5, artikli 16 lõikes 5, artikli 18 
lõikes 5, artikli 20 lõikes 6, artikli 21 
lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 25 lõikes 
2, artikli 27 lõikes 2, artikli 28 lõikes 6, 
artikli 29 lõikes 4, artikli 30 lõikes 2, 
artiklis 31, artikli 35 lõikes 3 ja artikli 37 
lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei 
mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 8 a lõikes 5, artikli 15 lõikes 5, 
artikli 16 lõikes 5, artikli 21 lõikes 4, artikli 
23 lõikes 3, artikli 25 lõikes 2, artikli 27 
lõikes 2, artikli 29 lõikes 4, artikli 30 lõikes 
2, artiklis 31, artikli 35 lõikes 3 ja artikli 37 
lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei 
mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

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

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule. nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 8 lõikega 3, artikli 
13 lõikega 5, artikli 15 lõikega 5, artikli 16 
lõikega 5, artikli 18 lõikega 5, artikli 20 
lõikega 6, artikli 21 lõikega 4, artikli 23 
lõikega 3, artikli 25 lõikega 2, artikli 27 
lõikega 2, artikli 28 lõikega 6, artikli 29 
lõikega 4, artikli 30 lõikega 2, artikliga 31, 
artikli 35 lõikega 3 ja artikli 37 lõikega 3, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud 
kooskõlas artikli 8 a lõikega 5, artikli 15 
lõikega 5, artikli 16 lõikega 5, artikli 21 
lõikega 4, artikli 23 lõikega 3, artikli 25 
lõikega 2, artikli 27 lõikega 2, artikli 29 
lõikega 4, artikli 30 lõikega 2, artikliga 31, 
artikli 35 lõikega 3 ja artikli 37 lõikega 3, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 tähenduses 
tundlikke andmeid ei töödelda;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt b – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 tähenduses 
tundlikke andmeid ei töödelda;
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – punkt 1 – alapunkt b – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 tähenduses 
tundlikke andmeid ei töödelda;
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