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LYHYET PERUSTELUT

Tällä asetusehdotuksella pyritään saamaan aikaan ilmoitettujen sähköisten 
tunnistamisjärjestelmien sekä sähköisten luottamuspalvelujen vastavuoroinen tunnustaminen 
digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Ehdotuksella laajennetaan näin ollen sähköisiä 
allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista annetun direktiivin 1999/93/EY voimassa 
olevaa oikeudellista kehystä.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jolla pyritään ratkaisemaan 
nykyiseen direktiiviin liittyvät ongelmat ei ainoastaan oikeudellista kehystä lujittamalla vaan 
myös oikeusvarmuutta lisäämällä. Valmistelija hyväksyy näin ollen asetuksen valitsemisen 
direktiivin sijaan.

Valmistelija pitää tätä asetusta hyvin toimivien digitaalisten markkinoiden kehittämisen 
tarpeellisena ensitoimena, jonka myötä yritysten ja kuluttajien on paljon helpompi toteuttaa 
rajat ylittäviä sähköisiä transaktioita ja jolla lisätään luottamusta sähköisiin transaktioihin.

Valmistelija kannattaa komission pyrkimyksiä yhdistää sähköisen tunnistamisen järjestelmät, 
joita käytetään hyvin eri tavoin jäsenvaltioissa, lujaan vastavuoroisen tunnustamisen 
mekanismiin. 

Asetuksessa ei kuitenkaan tarjota mallia, jolla voidaan varmistaa asianmukainen 
nykykokemukseen perustuva turvallisuustaso.

Valmistelija ehdottaa siksi, että turvallisuustasot otetaan käyttöön ja määritellään asetuksessa, 
jotta mahdolliset epäselvyydet voidaan ratkaista ja varmistaa, että asetus toimii myös 
käytännössä. Tästä syystä valmistelija ehdottaa, että tietyt delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset olisi vastaavasti poistettava.

Toinen turvallisuushuoli liittyy luottamuspalveluiden sääntelyyn: valmistelija katsoo, että 
olisi oltava selvää, onko luotettavaan luetteloon sisältyvät luottamuspalvelut hyväksytty vai 
odottavatko ne yhä vaatimustenmukaisuutensa vahvistamista.

Valmistelija pyrkii ehdottamillaan tarkistuksilla vähentämään sekä sähköiseen 
tunnistamisjärjestelmään että luottamuspalveluihin liittyvien valvontamekanismien 
tarpeetonta byrokratiaa niin jäsenvaltioiden kuin yritysten taakan keventämiseksi, sekä 
varmistamaan selkeän ja ytimekkään koordinointimekanismin käyttöönoton.

Tarkistuksissa käsitellään myös vastuuvelvollisuutta koskevaa kysymystä, sillä sen 
määritelmä on liian laaja komission ehdotuksessa ja se voi siksi aiheuttaa tahattomia esteitä 
digitaalialan myöhemmälle kehitykselle.
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Teknologian muutosnopeuden vuoksi 
tässä asetuksessa olisi omaksuttava 
lähestymistapa, joka on avoin 
innovaatioille.

(20) Teknologian muutosnopeuden vuoksi 
tässä asetuksessa olisi omaksuttava 
lähestymistapa, joka on avoin 
innovaatioille mutta jossa keskitytään 
kaikissa tilanteissa ensisijaisesti 
kuluttajiin ja näiden etuihin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(23) EU:ssa voimaan tulleeseen 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevaan YK:n yleissopimukseen 
sisältyvien velvoitteiden mukaisesti sekä 
julkisen sektorin elinten verkkosivustojen 
saavutettavuudesta annetun komission 
ehdotuksen1 mukaisesti vammaisten olisi 
voitava käyttää luottamuspalveluja ja 
niiden tarjoamiseksi tarvittavia 
loppukäyttäjätuotteita tasavertaisesti 
muiden kuluttajien kanssa.
__________________
1 Ehdotus direktiiviksi julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen 
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saavutettavuudesta (COM(2012)0721).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Sähköisen tunnistamisen 
järjestelmien olisi oltava yhdenmukaisia 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 
1995 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY1 kanssa, 
jolla säännellään jäsenvaltioissa tämän 
asetuksen mukaisesti ja toimivaltaisten 
viranomaisten ja etenkin jäsenvaltioiden 
nimeämien riippumattomien julkisten 
viranomaisten valvonnassa tapahtuvaa 
henkilötietojen käsittelyä.
__________________
1 Yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY (EYVL L 281, 
23.11.1995, s. 31). 

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tietoturvapoikkeamia ja henkilötietojen 
suojan loukkauksia.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että digitaalialan yhdenmukaistaminen edellyttää jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta komissio ja jäsenvaltiot voisivat 
arvioida tällä asetuksella perustetun 
tietoturvaloukkausten ilmoitusmekanismin 
toimivuutta, valvontaelimiä olisi 
pyydettävä toimittamaan asiasta tiivistettyä 
tietoa komissiolle ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolle ENISAlle.

(30) Jotta komissio ja jäsenvaltiot voisivat 
arvioida tällä asetuksella perustetun 
tietoturvaloukkausten ilmoitusmekanismin 
toimivuutta, valvontaelimiä olisi 
pyydettävä toimittamaan asiasta tiivistettyä 
tietoa Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirastolle ENISAlle.

Perustelu

Valmistelijan mielestä on tarpeen toimittaa tietoja vain yhteen yhteyspisteeseen.

Tarkistus 6
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 
tarkastamisesta vastaavat tunnustetut 
riippumattomat tahot, luotettavat luettelot, 
sähköisten allekirjoitusten 

Poistetaan.
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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.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että tämä on tehtävä ennen kuin asetus tulee voimaan, sitä ei pitäisi 
jättää delegoitujen säädösten varaan (vrt. seuraava tarkistus). Tämä johdanto-osan kappale 
on siksi tarpeeton.

Tarkistus 7

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 
tunnistamisen järjestelmän piiriin kuuluvat 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden 
sähköisen tunnistamisen menetelmät.

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
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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 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden 
itsensä toteuttamaan, niiden puolesta 
toteutettuun tai niiden vastuulla tai 
valvonnassa tapahtuvaan sähköiseen 
tunnistamiseen.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden olisi voitava ulkoistaa sähköinen tunnistaminen 
kolmansille osapuolille, jotka toimivat ainoastaan jäsenvaltioiden valvonnassa.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä asetusta sovelletaan unioniin 
sijoittautuneisiin luottamuspalveluiden 
tarjoajiin.

Perustelu

Valmistelija haluaa täsmentää, että asetuksella säännellään kahta eri kysymystä.
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Tarkistus 11

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 tai muuta 
tahoa edustavia henkilön tunnistetietoja tai 
salanimeä sähköisessä muodossa;

Tarkistus 12

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;

Tarkistus 13

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 tai oikeushenkilön
tai muun tahon sähköisen allekirjoituksen 
tai sähköisen leiman validointitiedot 
varmenteeseen ja vahvistaa nämä 
kyseiseen henkilöön liittyvät tiedot;
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 15

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 tai muuta 
tahoa, joka tarjoaa yhtä tai useampaa 
luottamuspalvelua;

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

19) ‘leiman luojalla’ luonnollista tai
oikeushenkilöä tai muuta tahoa, joka luo 
sähköisen leiman;
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

31 a) ‘henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksella’ siirrettyjen, 
tallennettujen tai muutoin käsiteltyjen 
henkilötietojen vahingossa tapahtuvaa tai 
laitonta tuhoamista, häviämistä, 
muuttamista, luvatonta luovuttamista tai 
käyttöön antamista.

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden olisi voitava ulkoistaa sähköinen tunnistaminen 
kolmansille osapuolille, jotka toimivat ainoastaan jäsenvaltioiden valvonnassa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
henkilötunnistetiedot on liitetty 
yksiselitteisesti 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun luonnolliseen tai 
oikeushenkilöön;

c) ilmoittava jäsenvaltio varmistaa, että 
henkilötunnistetiedot on liitetty 
yksiselitteisesti 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun luonnolliseen tai 
oikeushenkilöön tai muuhun tahoon;
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Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) ilmoittava jäsenvaltio ottaa vastuun: e) jollei tunnistustietojen tarjoaja pysty 
todistamaan, ettei hän ole toiminut 
huolimattomasti, tunnistustietojen 
tarjoaja ottaa vastuun:

Perustelu

Valmistelija katsoo, että kilpailun varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava ulkoistaa 
sähköinen tunnistaminen kolmansille osapuolille.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ilmoittava jäsenvaltio ottaa vastuun 
tunnistustietojen tarjoajaa koskevan 
valvontajärjestelmän perustamisesta sekä 
tunnistustietojen tarjoajaa koskevasta 
valvonnasta ja raportoinnista tämän 
asetuksen mukaisesti.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden on voitava valvoa tunnistustietojen tarjoajiaan 
tiukasti, jotta varmistetaan molemminpuolinen luottamus jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä;

a) kuvaus ilmoitetusta sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä, myös 
turvallisuuden tasosta;
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Perustelu

Valmistelija pitää tarpeellisena sisällyttää tietoturvataso yhteentoimivuusmalliin 
molemminpuolisen luottamuksen varmistamiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Henkilötietojen suojelu ja käsittely

1. Sähköisen tunnistamisen järjestelmien 
avulla tehtävä henkilötietojen käsittely 
toteutetaan direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti.
2. Tällainen käsittely on toteutettava 
oikeuden- ja lainmukaisesti, ja siinä on 
pidättäydyttävä vähimmäistiedoissa, jotka 
ovat tarpeen varmenteen myöntämiseksi 
ja ylläpitämiseksi tai sähköisen 
tunnistamispalvelun tarjoamiseksi.
3. Henkilötietoja on säilytettävä 
muodossa, josta rekisteröity on 
tunnistettavissa ainoastaan niin kauan 
kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn 
tarkoitusten toteuttamista varten.
4. Sähköisen tunnistamisen järjestelmien 
avulla on varmistettava 
luottamuspalvelujen tarjonnan kohteena 
olevaan henkilöön liittyvien tietojen 
luottamuksellisuus ja koskemattomuus.
5. Jäsenvaltiot eivät saa estää sitä, että 
sähköisten allekirjoitusten varmenteissa 
ilmoitetaan allekirjoittajan todellisen 
nimen sijasta salanimi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta salanimelle 
kansallisessa lainsäädännössä annettavia 
oikeusvaikutuksia.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

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 
teknologianeutraaliuden ja parantaakseen 
niiden tietoturvaa.

Perustelu

Sähköisen tunnistamisen vaatimus ei riipu käyttötavasta, ja sen olisi oltava neutraali nykyisiin 
ja tuleviin tunnistusteknologioihin nähden.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin tarvittavat 
menettelyt 1 kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltioiden yhteistyön helpottamiseksi 
edistääkseen luottamuksen ja tietoturvan 
korkeaa tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin suuruuteen. 
Täytäntöönpanosäädökset koskevat 
erityisesti sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiä koskevien tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa, ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien 
vertaisarviointia ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa 
sähköisen tunnistamisen alan kehityksen 
tarkastelua. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin 
yhteentoimivuuspuitteet 1 kohdassa 
tarkoitetun jäsenvaltioiden yhteistyön 
helpottamiseksi edistääkseen luottamuksen 
ja tietoturvan korkeaa tasoa, joka on 
oikeassa suhteessa riskin suuruuteen. 
Täytäntöönpanosäädökset koskevat 
erityisesti sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiä koskevien tietojen, 
kokemusten ja hyvien käytänteiden 
vaihtoa, ilmoitettujen sähköisen 
tunnistamisen järjestelmien 
vertaisarviointia ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa 
sähköisen tunnistamisen alan kehityksen 
tarkastelua. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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Tarkistus 26

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.

Poistetaan.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Sähköisen tunnistamisen järjestelmiin 
sovellettavat turvallisuusvaatimukset

1. On toteutettava tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet, joiden avulla 
hallitaan niiden kautta tarjottavien 
sähköisen tunnistamisen järjestelmien 
tietoturvaan kohdistuvat riskit. 
Toimenpiteillä on voitava varmistaa 
riskiin suhteutettu tietoturvataso siten, 
että otetaan huomioon uusin tekniikka. 
Erityisesti on toteutettava toimenpiteitä 
tietoturvapoikkeamien ehkäisemiseksi ja 
minimoimiseksi ja mahdollisten 
poikkeamien haittavaikutusten 
ilmoittamiseksi sidosryhmille.
Sähköisen tunnistamisen järjestelmistä 
toimitetaan valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon suorittama 
tietoturvatarkastusta koskeva kertomus, 
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jolla vahvistetaan, että tarvittavat 
tietoturvatoimenpiteet on toteutettu.
2. Sähköisen tunnistamisen järjestelmien 
on ilman aiheetonta viivytystä ja jos 
mahdollista viimeistään 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun asia on havaittu, 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
valvontaelimelle, toimivaltaiselle 
tietoturvasta vastaavalle kansalliselle 
elimelle ja muille asiaan liittyville 
kolmansille osapuolille, kuten 
tietosuojaviranomaisille, kaikista 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, 
joilla on huomattavia vaikutuksia 
tarjottuun sähköiseen tunnistamiseen ja 
sen puitteissa ylläpidettyihin 
henkilötietoihin.
Tarvittaessa ja erityisesti silloin, kun 
henkilötietojen tietoturvaloukkaus koskee 
kahta tai useampaa jäsenvaltiota, 
toimivaltaisen valvontaelimen on 
ilmoitettava asiasta muiden 
jäsenvaltioiden valvontaelimille. 
Asianomainen toimivaltainen 
valvontaelin voi myös tiedottaa asiasta 
yleisölle tai vaatia sähköisen 
tunnistamispalvelun tarjoajaa 
tiedottamaan siitä, jos se katsoo
poikkeaman julkistamisen olevan yleisen 
edun mukaista.
3. Kunkin jäsenvaltion valvontaelimen on 
toimitettava ENISAlle vuosittain 
tiivistelmä sähköisen tunnistamisen 
järjestelmistä saamistaan 
poikkeamailmoituksista.
4. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi toimivaltaisella 
elimellä on oltava valtuudet antaa 
sähköisen tunnistamispalvelun tarjoajille 
sitovia määräyksiä.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 38 artiklan 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden tarkempaa määrittelyä 
varten.
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6. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määritellä 1–
3 kohdan soveltamiseen liittyvät 
olosuhteet, muotoseikat ja menettelyt, 
myös määräajat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla
Sähköisen tunnistamisen järjestelmien 

käyttäjän tiedonsaantioikeus
Sähköisen tunnistamisen järjestelmien on 
annettava rekisteröidyille tiedot näiden 
henkilötietojen keräämisestä, 
ilmoittamisesta ja säilyttämisestä sekä 
näiden tietojen saannista 
direktiivin 95/46/EY 10 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 29
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 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
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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Perustelu

Valmistelija pitää vastuuvelvollisuutta liian laajana.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

2. Luottamuspalvelujen tarjoajien ja 
valvontaelinten on noudatettava 
henkilötietojen keruussa ja käsittelyssä 
direktiiviä 95/46/EY. Tällaisessa 
keräämisessä ja käsittelyssä on 
pidättäydyttävä 
vähimmäishenkilötiedoissa, jotka ovat 
tarpeen varmenteen myöntämiseksi ja 
ylläpitämiseksi tai luottamuspalvelun 
tarjoamiseksi.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Valmistelija katsoo, että luottamuspalvelun tarjoaja ei voi taata käyttäjän ilmoittamien 
tietojen koskemattomuutta: tarjoaja voi ainoastaan suojella annettuja tietoja.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Luottamuspalvelujen käyttäjän 

tiedonsaantioikeus
Luottamuspalvelujen tarjoajan on 
tarjottava rekisteröidyille tiedot näiden 
henkilötietojen keräämisestä, 
ilmoittamisesta ja säilyttämisestä sekä 
näiden tietojen saannista 
direktiivin 95/46/EY 10 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Luottamuspalvelut ja niiden tarjonnassa 
käytetyt loppukäyttäjätuotteet on tehtävä 
vammaisille esteettömiksi.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Yhteistyö tietosuojaviranomaisten kanssa 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että 13 artiklassa tarkoitetut 
valvontaelimet tekevät yhteistyötä 
direktiivin 95/46/EY 28 artiklan 
mukaisesti nimettyjen jäsenvaltioiden 
tietosuojaviranomaisten kanssa, jotta 
nämä voivat varmistaa 
direktiivin 95/46/EY mukaisesti 
annettujen kansallisten 
tietosuojasääntöjen noudattamisen.

Tarkistus 36
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.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 39 artiklan
mukaisesti 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tehtäviin sovellettavien menettelyjen 
määrittelyä varten.

Perustelu

Valmistelija pitää tarpeellisena muuttaa selkeyden vuoksi 13 artiklan 5 kohdassa delegoidut 
säädökset täytäntöönpanosäädöksiksi.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luottamuspalvelun tarjoaja voi toimittaa
valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon suorittamaa 
tietoturvatarkastusta koskevan 
kertomuksen vahvistaakseen, että 
tarvittavat tietoturvatoimenpiteet on 

Poikkeaman havaitsemisen jälkeen
luottamuspalvelun tarjoajan on 
toimitettava valvontaelimelle tunnustetun 
riippumattoman tahon suorittamaa 
tietoturvatarkastusta koskeva kertomus 
vahvistaakseen, että tarvittavat 
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toteutettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

tietoturvatoimenpiteet on toteutettu, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
16 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että luottamuspalvelun tarjoajaa olisi velvoitettava suorittamaan 
tarkastus poikkeaman havaitsemisen jälkeen, jotta vältetään saman virheen toistuminen 
tulevaisuudessa.

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus 15 artiklan 1 kohtaan tehdyn muutoksen kanssa.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimen on toimitettava 
ENISAlle ja komissiolle vuosittain 
tiivistelmä luottamuspalvelun tarjoajilta 
saamistaan poikkeamailmoituksista.

3. Kunkin jäsenvaltion valvontaelimen on 
toimitettava ENISAlle vuosittain 
tiivistelmä luottamuspalvelun tarjoajilta 
saamistaan poikkeamailmoituksista.

Perustelu

Valmistelija pitää tarpeettomana vaatia valvontaelimiä raportoimaan useammalle kuin 
yhdelle kohteelle.
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Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta kerran 
vuodessa sen vahvistamiseksi, että ne ja 
niiden tarjoamat hyväksytyt 
luottamuspalvelut täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja niiden 
on toimitettava tarkastuksen perusteella 
laadittava tietoturvatarkastuskertomus 
valvontaelimelle.

1. Hyväksytyt luottamuspalvelun tarjoajat 
on tarkastettava tunnustetun 
riippumattoman tahon toimesta mutta 
asianomaisen hyväksytyn 
luottamuspalvelun tarjoajan 
kustantamana joka toinen vuosi sen 
vahvistamiseksi, että ne ja niiden tarjoamat 
hyväksytyt luottamuspalvelut täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja 
niiden on toimitettava tarkastuksen 
perusteella laadittava 
tietoturvatarkastuskertomus 
toimivaltaiselle valvontaelimelle.

Perustelu

Valmistelijan mielestä ei ole tarpeen suorittaa tarkastuksia vuosittain, mikäli hyväksytty 
luottamuspalvelun tarjoaja on aiemmin osoittanut noudattavansa asetusta, sillä kyse on 
mittavasta ja kalliista toimenpiteestä.

Tarkistus 41
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.

2. Kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
valvontaelimelle 1 kohdan mukaisesti, 
hyväksytyt palveluntarjoajat sisällytetään 
18 artiklassa tarkoitettuihin luotettaviin 
luetteloihin, joissa on maininta ilmoituksen 
toimittamisesta ja siitä, että 
valvontaelimen vahvistusta ilmoituksen 
vaatimuksenmukaisuudesta odotetaan.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että on tehtävä selväksi, onko luottamuspalvelun tarjoaja hyväksytty vai 
odottaako se vielä vaatimuksenmukaisuutensa vahvistamista turvallisuussyistä.
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Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tarkastuksessa päädytään myönteiseen 
lopputulokseen, valvontaelimen on 
ilmoitettava hyväksyttyjen 
palveluntarjoajien ja niiden tarjoamien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
hyväksytystä asemasta luotettavissa 
luetteloissa viimeistään kuukauden 
kuluessa 1 kohdan mukaisesta 
ilmoituksesta.

Jos tarkastuksessa päädytään myönteiseen 
lopputulokseen, valvontaelimen on 
ilmoitettava hyväksyttyjen 
palveluntarjoajien ja niiden tarjoamien 
hyväksyttyjen luottamuspalvelujen 
hyväksytystä asemasta luotettavissa 
luetteloissa viimeistään 30 päivän kuluessa 
1 kohdan mukaisesta ilmoituksesta.

Perustelu

Kuukausi ei ole täsmällinen määräaika, sillä se voi vaihdella jopa kolmen päivän verran.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava komissiolle tiedot 
kansallisten luotettavien luettelojen 
laatimisesta, ylläpitämisestä ja 
julkaisemisesta vastaavasta elimestä sekä 
yksityiskohtaiset tiedot tällaisten 
luettelojen julkaisupaikasta, luotettavien 
luettelojen allekirjoittamisessa tai 
leimaamisessa käytetyistä varmenteista ja 
näiden mahdollisista muutoksista.

3. Jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava komissiolle tiedot 
kansallisten luotettavien luettelojen 
laatimisesta, ylläpitämisestä ja 
julkaisemisesta vastaavasta elimestä sekä 
yksityiskohtaiset tiedot tällaisten 
luettelojen julkaisupaikasta, luotettavien 
luettelojen ja niiden mahdollisten 
muutosten allekirjoittamisen tai 
leimaamisen validoimiseksi käytetyistä 
varmenteista.

Perustelu

Varmenteella tai leimalla ei voi allekirjoittaa, niillä voi vain validoida allekirjoituksen.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että tämän olisi kuuluttava valvontaelimen, ei komission toimivallan 
piiriin.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hyväksyttyä varmennetta myöntäessään 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan on 
tarkastettava asianmukaisin menetelmin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sen 
luonnollisen tai oikeushenkilön 
henkilöllisyys ja mahdolliset muut määreet, 
jolle hyväksytty varmenne myönnetään.

1. Hyväksyttyä varmennetta myöntäessään 
hyväksytyn luottamuspalvelun tarjoajan on 
tarkastettava asianmukaisin menetelmin ja 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sen 
luonnollisen tai oikeushenkilön tai muun 
tahon henkilöllisyys ja mahdolliset muut 
määreet, jolle hyväksytty varmenne 
myönnetään.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) käytettävä luotettavia järjestelmiä ja 
tuotteita, jotka on suojattu muutoksilta ja 
joilla taataan tuotteiden tukemien 
prosessien tekninen tietoturva ja 
luotettavuus;

d) käytettävä luotettavia järjestelmiä ja 
tuotteita, jotka on suojattu luvattomilta 
muutoksilta ja joilla taataan tuotteiden 
tukemien prosessien tekninen tietoturva ja 
luotettavuus;

Perustelu

Järjestelmiä on aika ajoin muutettava, jotta ne pysyvät ajan tasalla, ja valmistelijan mukaan 
tämän olisi oltava siksi mahdollista.



AD\942897FI.doc 25/32 PE504.331v02-00

FI

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edellä b kohdassa tarkoitetussa 
tarkastuksessa voidaan sallia etäältä 
toteutettu sähköinen tunnistaminen, joka 
perustuu aiempaan luonnollisen tai 
oikeushenkilön valtuutetun edustajan 
läsnä ollessa tehtyyn tarkastukseen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kansallisten tunnistusjärjestelmien 
soveltamista;

Perustelu

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä sähköisen tunnistamisen 
järjestelmiä aiemman tarkastuksen perusteella. 

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

i a) asetettava tietosuojapolitiikkansa 
julkisesti saataville sekä ilmoitettava sen 
valvonnasta vastaava toimivaltainen 
tietosuojaviranomainen.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos erityisesti jäsenvaltio edellyttää 
julkisen sektorin elimen tarjoaman 
verkkopalvelun käyttöä varten kyseiseen 
palveluun liittyvien riskien asianmukaisen 

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

arvioinnin perusteella 
tietoturvavarmistukseltaan hyväksytyn 
sähköisen allekirjoituksen määritelmän 
mukaista tasoa alhaisemman tason 
allekirjoitusta, on palvelun käyttöä varten 
tunnustettava ja hyväksyttävä kaikki 
sähköiset allekirjoitukset, joiden 
tietoturvavarmistustaso on vähintään sama.

Perustelu

Valmistelijan mielestä tietoturvataso olisi määriteltävä täytäntöönpanosäädösten avulla 7 ja 
8 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Sana "varmistus" on tarpeeton.

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Perustelu

Valmistelija katsoo, että näin tärkeää määrittelyä ei pitäisi jättää tehtäväksi delegoiduilla 
säädöksillä, vaan se olisi käsiteltävä liitteessä 1.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Sana "varmistus" on tarpeeton ja se on muutettu, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 
edellisten tarkistusten kanssa.

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Sana "varmistus" on tarpeeton ja se on muutettu, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus 
edellisten tarkistusten kanssa.
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Tarkistus 54
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.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että tästä on säädettävä asetuksessa ja että sitä ei voi jättää delegoitujen 
säädösten varaan, vaan se olisi sen sijaan käsiteltävä liitteessä III.

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

7. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksin sähköisten 
leimojen määriteltyihin tietoturvatasoihin
sovellettavien standardien viitenumerot. 
Jos sähköinen leima vastaa kyseisiä 
standardeja, sen katsotaan olevan 
liitteessä III määritellyn tietoturvatason
mukainen. Täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komissio julkaisee säädökset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Perustelu

Kohtaa on muutettu 6 kohdan poistamisen huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
38 artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

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 8 a artiklan 5 
kohdassa, 15 artiklan 5 kohdassa, 16 
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 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

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

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8 a artiklan 
5 kohdassa, 15 artiklan 5 kohdassa, 
16 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 tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruutus tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

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

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

Edellä olevien 8 a artiklan 5 kohdassa, 
15 artiklan 5 kohdan, 16 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 nojalla 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, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja ei 
käsitellä;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – b alakohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja ei 
käsitellä;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – b alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

direktiivin 95/46/EY 8 artiklassa 
tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja ei 
käsitellä;
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