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LÜHISELGITUS

Käesolevas arvamuse projektis tõstatatakse mitu komisjoni ettepanekuga seotud probleemi, 
eelkõige mis puutub andmekaitse ja eraelu puutumatuse aspektidesse, mis kuuluvad 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) pädevusse. Mõne probleemi 
suhtes on muret väljendanud ka Euroopa Andmekaitseinspektor, samuti sidusrühmad, kellega 
konsulteeriti arvamuse projekti koostamise käigus. Arvamuse koostaja soovib neid probleeme 
esile tõsta, tuginedes eri valdkonnaekspertidelt saadud kirjalikele seisukohtadele. 

Praegusel kujul on ettepanek väga tehnilist laadi ning selles käsitletakse põhiõiguste kriitilisi 
aspekte, nagu andmekaitse ja eraelu puutumatus. Kui parlament ei suuda esitada ühtset 
raamistikku ja tehniliselt korrektset õigusakti, kaotavad kodanikud igasuguse kontrolli oma 
isikuandmete üle, millest saab kaup. Kahjuks on ette nähtud, et komisjon võtab ettepaneku 
rakendamiseks vajalikud tehnilised võimalused vastu hilisemate, muude kui seadusandlike 
aktidega. See on ohtlik lähenemisviis, kuna üks tehniline võimalus võib tähendada suuremat 
sekkumist kui mõni teine, ning see tuleb kodanike põhiõiguste arvelt. 

Rohkem konkreetseid küsimusi võivad tekitada eIDASe määruse ja isikuandmete kaitse 
üldmääruse ebaselge seos, selliste andmekaitse põhielementide järgimine, nagu võimalikult 
väheste andmete kogumine ja valikuline avalikustamine, ning lõimprivaatsus ja kordumatute 
tunnuste kasutamine, avatuse ja läbipaistvuse puudumine digiidentiteeditasku turvaelementide 
väljatöötamisel ning kodanikuühiskonna ja akadeemiliste ringkondade kaasamisel, sõltuvus 
suurtest tehnoloogiaettevõtetest ja veebilehitsejate turvalisuse nõrgenemine.

Esitatud muudatusettepanekute kaudu püüab LIBE-komisjoni arvamuse koostaja parandada 
eespool nimetatud vajakajäämisi, mis kuuluvad LIBE-komisjoni pädevusse. Selleks et kaitsta 
üksikisikute eraelu puutumatust ja mitte takistada Euroopa digiidentiteeditasku kasutajatele 
eraelu puutumatuse standardite kohaldamist, võtab arvamuse koostaja arvesse asjaolu, et 
varjunime kasutamine peab olema võimalik kõikidel juhtudel, kui seadusega ei ole ette nähtud 
täielikku identimist. Peale selle lisatakse uuesti viited eIDASe määruse ja Euroopa 
andmekaitsealaste õigusaktide vahelisele seosele 2014. aastal kehtiva kaitsetasemega.

Valdkonnaeksperdid on laialdaselt tunnistanud vajadust seostamatuse ja jälitamatuse järele. 
Kasutajate tehingud paljastavad suure hulga andmeid, sealhulgas väga isiklikke andmeid, 
nagu teave üksikisikute majandusliku olukorra kohta või teave kodanike terviseseisundi, 
reisiajaloo, tarbimisharjumuste ja sotsiaalse suhtluse kohta. Seetõttu peaks kaalumisel olev 
arhitektuur kaitsma seda kasutajate käitumist nii veebis kui väljaspool veebi iseloomustavaid 
suurt hulka erinevaid andmeid tsentraliseeritud jälgimise eest.

Lisaks oleks füüsiliste isikute kordumatu ja püsiv tunnus mõnes liikmesriigis ebaseaduslik või 
isegi põhiseadusevastane (nt Saksamaal on kordumatute püsivate tunnuste kasutamine 
1983. aasta rahvaloenduse seaduse otsuse kohaselt keelatud). Kordumatu, eluaegse tunnusega 
kaasnevat riski ei saa pidada vähimsekkuvaks meetodiks, millega isikut kordumatult identida. 
Samuti ei ole vajalik artikkel 11a, kuna algupärase artikli 12 lõike 4 punkti d kohaselt sisaldab 
olemasolev identifitseerimissüsteemide koosvõime raamistik juba ainuüksi ühe isiku 
tähistamist piiriüleste juhtumite puhul, ja seetõttu tehakse ettepanek artikkel 11a välja jätta.

Ettepanekus on siiski palju lünki, mis jäävad LIBE-komisjoni pädevusvaldkonnast välja, 
mistõttu tuleks Euroopa elanike põhiõiguste kaitsmiseks saata kogu ettepanek Euroopa 
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Komisjonile tagasi täielikuks ümbertegemiseks. Sellisel kujul, nagu käesolev ettepanek on 
praegu koostatud, tooks see kaasa Euroopa hiinastumise, mis võimaldaks luua Hiina omaga 
sarnase ühiskondliku hindamissüsteemi, mis tooks kaasa kõigi eurooplaste massilise 
järelevalve ja kontrolli nende üle, ning sellel ei tohi lasta toimuda. Euroopa Liit kavandati 
vabadusel rajanevaks alaks ning liidu sellisena säilitamiseks tuleb jätkuvalt pingutada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Isikuandmete töötlemise suhtes 
käesoleva lepingu rakendamisel 
kohaldatakse määrust (EL) 2016/67919. 
Seepärast tuleks käesolevas määruses 
sätestada konkreetsed kaitsemeetmed, et e-
identimise vahendite ja atribuutide 
elektroonilise tõendamise teenuse pakkujad 
ei saaks kombineerida muudest teenustest 
pärinevaid isikuandmeid käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluvate 
teenustega seotud isikuandmetega.

(6) Digiidentiteedi subjekt on füüsiline 
või juriidiline isik, kellele 
isikutuvastusandmed kuuluvad. Käesoleva 
määruse rakendamisel kohaldatakse 
isikuandmete töötlemise suhtes määrust 
(EL) 2016/67919. Seepärast tuleks 
käesolevas määruses sätestada konkreetsed 
kaitsemeetmed, et e-identimise vahendite 
ja atribuutide elektroonilise tõendamise 
teenuse pakkujad ei saaks kombineerida 
muudest teenustest pärinevaid 
isikuandmeid käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvate teenustega 
seotud isikuandmetega.

_________________ _________________
19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa digiidentiteeditaskud 
peaksid tagama autentimiseks kasutatavate 
isikuandmete kõrgeima turvalisuse taseme, 
olenemata sellest, kas neid andmeid 
säilitatakse kohalikul tasandil või 
pilvepõhistes lahendustes, võttes arvesse 
erinevaid riskitasemeid. Biomeetrilise 
autentimise kasutamine on üks suure 
usaldusväärsusega 
identifitseerimismeetoditest, eriti kui seda 
kasutatakse koos muude 
autentimiselementidega. Kuna 
biomeetrilised tunnused on iga isiku 
kordumatud omadused, on nende 
kasutamiseks vaja korralduslikke ja 
turvameetmeid, mis vastavad ohule, mida 
selline töötlemine võib põhjustada 
füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, 
ning on kooskõlas määrusega (EL) 
2016/679.

(11) Euroopa digiidentiteeditaskud 
peaksid tagama autentimiseks kasutatavate 
isikuandmete kõrgeima turvalisuse taseme, 
olenemata sellest, kas neid andmeid 
säilitatakse kohalikul tasandil või 
pilvepõhistes lahendustes, võttes arvesse 
erinevaid riskitasemeid. Biomeetrilise 
autentimise kasutamine ei tohiks olla 
Euroopa digiidentiteeditasku kasutamise 
eeltingimus, olenemata kasutaja tugeva 
autentimise nõudest. Biomeetrilisi 
andmeid füüsilise isiku kordumatuks 
tuvastamiseks käesoleva määruse 
kontekstis ei tohiks talletada pilves. Kuna 
biomeetrilised tunnused on iga isiku 
kordumatud omadused, on nende 
kasutamiseks vaja korralduslikke ja 
turvameetmeid, mis vastavad ohule, mida 
selline töötlemine võib põhjustada 
füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, 
ning on kooskõlas määrusega 
(EL) 2016/679.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et kasutajatel on kontroll oma Euroopa digiidentiteeditaskutes olevate andmete 
üle, ei tohiks kavandatav süsteem sõltuda pilvepõhisest taristust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Euroopa digiidentiteeditasku peaks 
tehniliselt võimaldama atribuutide 
valikulist avalikustamist tuginevatele 
isikutele. See funktsioon peaks muutuma 
digitasku põhiomaduseks, mis suurendab 

(29) Euroopa digiidentiteeditasku peaks 
tehniliselt võimaldama atribuutide 
valikulist avalikustamist tuginevatele 
isikutele. See funktsioon peaks muutuma 
digitasku põhiomaduseks, mis suurendab 
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mugavust ja isikuandmete kaitset, muu 
hulgas minimeerides isikuandmete 
töötlemist.

mugavust ja isikuandmete kaitset, muu 
hulgas minimeerides isikuandmete 
töötlemist. Euroopa digiidentiteeditasku 
valideerimise mehhanismid, valikuline 
avalikustamine ja kasutajate autentimine 
juurdepääsuks internetipõhistele 
teenustele peaksid säilitama eraelu 
puutumatuse, takistades seega kasutaja 
jälgimist ning austades õigust 
anonüümsusele ja varjunime 
kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Digitasku põhifunktsioone tuleb rakendada eraelu puutumatust säilitaval viisil, et piirata 
kasutaja võimalikku automaatset jälgimist juhtudel, kui ta otsustab tühistada juba algatatud 
teabejagamistaotluse, mille on esitanud tuginev isik, otsustab üksnes valikuliselt avalikustada 
endaga seotud individuaalseid atribuute (nt vanuse kontrollimine alkoholipoes) või kasutada 
digitaskut teenusesse sisselogimiseks, ilma et see teda hiljem jälgiks. Viimast funktsiooni 
pakub Apple’i funktsioon „Sign in with Apple“ (Logi sisse Apple’i ID-ga), mida soovitakse 
asendada digitaskuga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt i
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 47 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

47) „elektrooniline arhiveerimine“ – 
teenus, millega tagatakse elektrooniliste 
andmete või dokumentide vastuvõtmine, 
salvestamine, kustutamine ja edastamine, 
et tagada nende terviklikkus, päritolu 
õigsus ja õiguslikud tunnused kogu 
säilitamisperioodi jooksul;

47) „elektrooniline arhiveerimine“ – 
teenus, millega tagatakse elektrooniliste 
andmete või dokumentide vastuvõtmine, 
talletamine, kustutamine ja edastamine, et 
tõendada nende autentsust ja terviklikkust 
kogu talletamisperioodi jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks siseriikliku õiguse 
kohast varjunimede õiguslikku toimet, ei 
keelata e-tehingute tegemisel varjunimede 
kasutamist.;

Ilma et see piiraks siseriikliku õiguse 
kohast varjunimede õiguslikku toimet, ei 
keelata e-tehingute tegemisel varjunimede 
ja suveräänidentiteetide kasutamist; alati 
on võimalik kasutada varjunime, kui 
soovitakse asendada kordumatut tunnust 
või kui autenditakse eraõiguslike 
tuginevate isikutega.
Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679, eelkõige 
rakendades lõimitud ja vaikimisi 
andmekaitse põhimõtet;

Or. en

Selgitus

Selleks et kaitsta üksikisikute eraelu puutumatust ja mitte takistada Euroopa 
digiidentiteeditasku kasutajatele eraelu puutumatuse standardite kohaldamist, peab 
varjunime kasutamine olema võimalik kõikidel juhtudel, kui seadusega ei ole ette nähtud 
täielikku identimist. Uuesti lisada viited eIDASe määruse ja Euroopa andmekaitsealaste 
õigusaktide vahelisele seosele 2014. aastal kehtiva kaitsetasemega. Algne eIDASe määrus 
pakkus andmekaitse kõrgemat taset kui on ette nähtud direktiiviga 95/46/EÜ, nähes artikli 12 
lõike 3 punktis c ette lõimprivaatsuse hõlbustamise.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 6a – lõige 4 – punkt a – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) tuginevatele isikutele, et olla 
kordumatult identifitseeritud, ja nende 
teabetaotluste piiramiseks liikmesriigi 
heakskiidu alusel vastavalt artikli 6b 
lõikele 1;
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Or. en

Selgitus

Ühine liides peaks sisaldama seda kaitsemeedet, et takistada heakskiiduta või identimata 
tuginevatel isikutel nõuda teavet, mis ületab nende kasutusmalli. Euroopa Komisjoni 
korraldatud eIDASe eksperdirühm tunnistas vajadust jagamispõhimõtete järele, mis piiravad 
teavet, mida tuginev isik võib kasutajalt küsida, ja takistavad ülemääraseid teabepäringuid (vt 
17. veebruari 2022. aasta lõpliku ülevaate peatükki 4.6.1 ja joonealust märkust 22).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 6a – lõige 4 – punkt a – alapunkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2b) selleks et tagada, et vaheserverid, 
mis vahendavad tuginevaid isikuid ja 
Euroopa digiidentiteeditaskuid, ei saa 
teavet tehingu sisu kohta;

Or. en

Selgitus

Ühine liides peaks tagama, et vaheserveritel, mis vahendavad tuginevaid isikuid ja Euroopa 
digiidentiteeditaskute kasutajaid, ei ole juurdepääsu tehingu sisule, mida nad edastavad. 
Selline tehniline kaitse on tavapärane ega piira süsteemi toimimist. Selliste vaheserverite 
olemasolu on tunnistanud eIDASe eksperdirühm (vt 17. veebruari 2022. aasta lõpliku 
ülevaate peatükki 4.8.3).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 910/2014 
Artikkel 6a – lõige 4 – punkt a – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) isiku identifitseerimisandmete, 
atribuutide elektrooniliste tõendite ja 
muude andmete, näiteks mandaatide 

(3) isiku identifitseerimisandmete, 
nagu mandaatide, atribuutide 
elektrooniliste tõendite ja muude andmete 
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esitamiseks tuginevatele isikutele 
kohalikus režiimis, mis ei nõua digitasku 
jaoks võrguühendust;

esitamiseks tuginevatele isikutele 
kohalikus režiimis, mis ei nõua digitasku 
jaoks võrguühendust, ning kasutajale 
teadliku otsuse tegemiseks isikuandmete 
jagamise kohta tuginevate isikutega. See 
hõlmab tugineva isiku identimist, 
tuginevate isikute esitatud teabetaotluste 
täielikku või osalist tagasilükkamist, 
tehingute täielikku ajalugu ja teavet 
andmesubjekti õiguste kasutamise kohta.

Or. en

Selgitus

Euroopa digiidentiteeditasku edu sõltub sellest, kas kodanikud teevad teadlikke otsuseid teabe 
kohta, mida nad tuginevatele isikutele jagavad. eIDASe eksperdirühm, kes töötab praegu 
välja tööriistu, on andnud sarnaseid suuniseid tugineva isiku poolse andmete töötlemise 
eesmärgi kohta käiva kohustusliku teabe kohta ning võimaluse kohta teabetaotluseid tagasi 
lükata (vt 17. veebruari 2022. aasta lõpliku ülevaate peatükki 4.6.1.).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 6a – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagada, et atribuutide 
kvalifitseeritud tõendeid väljastavad 
usaldusteenuse osutajad ei saa nende 
atribuutide kasutamise kohta mingit teavet;

(b) tagada, et atribuutide 
kvalifitseeritud ja kvalifitseerimata 
tõendeid väljastavad usaldusteenuse 
osutajad ei saa nende atribuutide 
kasutamise kohta mingit teavet;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga laiendatakse kaitsemeetmeid, et kaitsta kasutajate käitumist 
jälgimise eest. Atribuutide kvalifitseerimata tõendite pakkujad on näiteks eraettevõtted, 
liikmeskonnaga klubid või ülikoolid. Selle muudatusega laiendatakse Euroopa 
digiidentiteeditasku olemasolevat tehnilist kaitsemeedet lihtsalt suuremale hulgale 
sidusrühmadele.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 6a – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada, et artikli 12 lõike 4 punktis 
d osutatud isikutuvastamisandmed 
tähistavad üheselt ja püsivalt sellega seotud 
füüsilist või juriidilist isikut.

(e) tagada, et artikli 12 lõike 4 punktis 
d osutatud isikutuvastamisandmeid, mis 
tähistavad üheselt ja püsivalt füüsilist või 
juriidilist isikut, jagatakse üksnes 
varjunime all, nii et need on erinevate 
tuginevate isikute jaoks erinevad, et 
vältida kasutajate seostamist või jälgimist 
tuginevate isikute vahel ning muuta 
Euroopa digiidentiteeditasku väljastajale, 
temaga seotud teenustele, mida pakuvad 
kolmandad isikud, või liikmesriigile 
võimatuks saada mis tahes teavet Euroopa 
digiidentiteeditasku kasutamise kohta;

Or. en

Selgitus

eIDASe eksperdirühm on tunnistanud vajadust seostamatuse ja jälitamatuse järele (vt 
17. veebruari 2022. aasta lõpliku ülevaate peatüki 5 lk 26). Kasutajate tehingud paljastavad 
suure hulga andmeid, sealhulgas väga isiklikke andmeid, nagu teave üksikisikute 
majandusliku olukorra kohta või teave kodanike terviseseisundi, reisiajaloo, 
tarbimisharjumuste ja sotsiaalse suhtluse kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 6a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kasutajal on Euroopa 
digiidentiteeditasku üle täielik kontroll. 
Euroopa digiidentiteeditasku väljastaja ei 
kogu digitasku kasutamise kohta teavet, 
mis ei ole vajalik teenuse osutamiseks, ega 

7. Kasutajal on Euroopa 
digiidentiteeditasku ja oma andmete üle 
täielik kontroll. Tehniline arhitektuur 
muudab Euroopa digiidentiteeditasku 
väljastajale või temaga seotud teenustele, 
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ühenda isikutuvastusandmeid ja muid 
Euroopa digiidentiteeditasku kasutamisega 
seotud või salvestatud isikuandmeid 
isikuandmetega, mis pärinevad selle 
väljastaja pakutavatest muudest teenustest 
või kolmandate isikute pakutavatest 
teenustest, mis ei ole vajalikud teenuse 
osutamiseks, välja arvatud juhul, kui 
kasutaja on seda sõnaselgelt taotlenud. 
Euroopa digiidentiteeditaskute 
pakkumisega seotud isikuandmeid hoitakse 
füüsiliselt ja loogiliselt lahus kõigist 
muudest säilitatavatest andmetest. Kui 
Euroopa digiidentiteeditaskuid pakuvad 
eraõiguslikud isikud vastavalt lõike 1 
punktidele b–c, kohaldatakse artikli 45f 
lõike 4 sätteid mutatis mutandis.

mida pakuvad kolmandad isikud, või 
liikmesriigile võimatuks koguda või saada 
teavet digitasku kasutamise kohta 
kasutaja poolt. Euroopa 
digiidentiteeditasku kaudu toimuv 
teabevahetus ei tohi viia selleni, et teised 
tuginevad isikud või elektrooniliste 
atribuutide tõendite pakkujad oleksid 
võimelised tehinguid või 
kasutajakäitumist jälgima, seostama, 
vastavusse viima või muul viisil nende 
kohta teavet saama. Euroopa 
digiidentiteeditaskute pakkumisega seotud 
isikuandmeid hoitakse füüsiliselt ja 
loogiliselt lahus kõigist muudest 
säilitatavatest andmetest. Kui Euroopa 
digiidentiteeditaskuid pakuvad 
eraõiguslikud isikud vastavalt lõike 1 
punktidele b–c, kohaldatakse artikli 45f 
lõike 4 sätteid mutatis mutandis. Euroopa 
digiidentiteeditasku väljastaja on vastavalt 
määrusele (EL) 2016/679 Euroopa 
digiidentiteeditaskus hoitavate 
isikuandmete töötlemise puhul vastutav 
töötleja.

Or. en

Selgitus

Kodanike usaldust vääriv elektrooniline identimissüsteem saab olla ainult selline arhitektuur, 
mis kaitseb tsentraliseeritud jälgimise eest niisuguseid andmeid nagu kodanike terviseseisund, 
reisiajalugu, tarbimisharjumused ja sotsiaalne suhtlus, seega suurt hulka erinevaid andmeid 
kasutajate käitumise kohta nii veebis kui väljaspool veebi. Väljastaja on vastutav töötleja, sest 
ta määrab isikuandmete töötlemise vahendid, otsustades konkreetse süsteemi üle, olenemata 
sellest, kas see süsteem toimib tema kontrolli all oleval seadmel või mitte (vt C-40/17 ja C-
25/17).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 11a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(12) lisatakse järgmine artikkel 11a: välja jäetud
„Artikkel 11a
Kordumatu identifitseerimine
1. Kui teavitatud e-identimise 
vahendeid ja Euroopa 
digiidentiteeditaskuid kasutatakse 
autentimiseks, tagavad liikmesriigid 
kordumatu identifitseerimise.
2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
lisavad liikmesriigid artikli 12 lõike 4 
punktis d osutatud minimaalse hulga 
isikutuvastamisandmete hulka kordumatu 
ja püsiva identifikaatori kooskõlas liidu 
õigusega, et kasutaja tema taotluse korral 
identida, kui kasutaja identifitseerimine 
on seadusega nõutav.
3. Kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist täpsustab komisjon 
lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmeid, võttes 
vastu artikli 6a lõikes 10 osutatud 
rakendusakti Euroopa 
digiidentiteeditaskute rakendamise 
kohta.“

Or. en

Selgitus

Füüsiliste isikute kordumatu ja püsiv tunnus oleks mõnes liikmesriigis ebaseaduslik või isegi 
põhiseadusevastane (Saksamaal on kordumatute püsivate tunnuste kasutamine 1983. aasta 
rahvaloenduse seaduse otsuse kohaselt keelatud). Kordumatu, eluaegse tunnusega kaasnevat 
riski ei saa pidada vähimsekkuvaks meetodiks, millega isikut kordumatult identida. Samuti ei 
ole artikkel 11a vajalik seetõttu, kuna olemasolev identifitseerimissüsteemide koosvõime 
raamistik algupärase artikli 12 lõike 4 punkti d kohaselt juba sisaldab ainuüksi ühe isiku 
tähistamist piiriüleste juhtumite puhul.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 12 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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d) viide minimaalsele hulgale 
isikutuvastamisandmetele, mida on vaja 
füüsilise või juriidilise isiku kordumatuks 
ja püsivaks tähistamiseks;“;

d) viide e-identimise süsteemidest 
kättesaadavatele minimaalsele hulgale 
isikutuvastamisandmetele, mis tähistavad 
ainuüksi üht füüsilist või juriidilist isikut;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek nõuaks kordumatut ja püsivat identifitseerimist, mis ei sõltu konkreetsest 
e-identimise süsteemist. Tegelikult oleks sellel koostalitlusvõime raamistiku näiliselt tehnilisel 
muudatusel sama mõju kui artiklil 11a.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui isikuandmete kaitse eeskirju on ilmselt 
rikutud, teavitab järelevalveasutus määruse 
(EL) 2016/679 kohaselt järelevalveasutusi 
auditite tulemustest.;

Kui isikuandmete kaitse eeskirju on ilmselt 
rikutud, teavitab järelevalveasutus määruse 
(EL) 2016/679 kohaselt järelevalveasutusi 
ning Euroopa digiidentiteeditasku 
vastutavat töötlejat auditite tulemustest.;

Or. en

Selgitus

Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 33 ja 34 kohaselt on vastutaval töötlejal andmetega 
seotud rikkumise korral teatavad kohustused. Nende kohustuste täitmiseks tuleks vastutavat 
töötlejat teavitada tema süsteemis aset leidnud võimalikust andmetega seotud rikkumisest.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 22 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Sidusrühm, kes kasutab ettevõttes 
kvalifitseeritud usaldusteenuseid, näiteks 
kvalifitseeritud sertifikaate või 
kvalifitseeritud elektroonilisi atribuutide 
tõendeid, võib esitada järelevalveasutusele 
kaebuse kvalifitseeritud usaldusteenuse 
turvalisuse või usaldusväärsuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 25 – alapunkt c – alapunkt 2
Määrus (EL) nr 910/2014
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt f b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

fba) tagab isikuandmete seadusliku 
töötlemise vastavalt määrusele 
(EL) 2016/679;

Or. en
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,

KES ANDSID ARVAMUSE KOOSTAJALE TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt arvamuse koostaja. 
Arvamuse koostaja sai arvamuse projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik

1. European Commission DG CNECT

2. The European Data Protection Supervisor 
3. Brussels Privacy Hub, THE EUROPEAN COMMISSION PROPOSAL AMENDING THE 

eIDAS REGULATION (EU) No 910/2014: A PERSONAL DATA PROTECTION 
PERSPECTIVE

4. Professor Ricardo Genghini, Chairman of the European Standardization Committee E-
Signature and Infrastructures (ESI) within the European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI) - Notes on the current draft of eIDAS Revision Proposal

5. epicenter.works & European Digital Rights (EDRI) 
6. Luukas Ilves, Deputy Secretary General of the Estonian Ministry of Economic Affairs and 

Communications for Digital Development
7. European Consumer Organisation (BEUC) - Making European Digital Identity as Safe as 

It Is needed - BEUC Position Paper 
8. Jaap-Henk Hoepman, Associate Professor of privacy enhancing protocols and privacy by 

design in the Digital Security group at the Institute for Computing and Information 
Sciences of the Radboud University Nijmegen, Civil liberties aspects of the commission 
proposal to amend the eIDAS regulation

9. Eric Verheul, professor in the Digital Security Group of the Radboud University 
Nijmegen - Issues and recommendations on the eIDAS wallet as proposed in the eIDAS 
update

10. Manuel Atug expert in IT Security and engineering Chaos Computer Club & Christian 
Kahlo eID expert - written input 

11. Lukasz Olejnik, PhD, https://lukaszolejnik.com, written contribution
12. Carmela Troncoso - Professor on Security and Privacy at Swiss Federal Institute of 

Technology Lausanne - written input 
13. Dr. F. S. Gürses, Associat Professor at the Faculty of Technology, Policy and 

Management, TU Delft - written input 
14. Eurosmart - The Voice Of The Digital Security Industry - Feedback on the revision of 

eIDAS
15. Mozzila 
16. Google
17. Apple
18. The International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) - 

Establishing a Framework for a European Digital Identity (eIDAS)  - Policy Position
19. TWG Trusted Information of the EU Observatory for ICT Standardisation - report on 

“Trust in the European digital space in the age of automated bots and fakes”
20. Rule of Law Defense Coalition, Bucharest Romania
21. American Chamber of Commerce to the European Union, Brussels - written input 


