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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING ELI ÕIGUSNORMID E-IDENTIMISE JA
E-TEHINGUTE JAOKS VAJALIKE USALDUSTEENUSTE VALDKONNAS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus1 ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 30. märtsist 2019 kell
00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“)2. Sel hetkel saab
Ühendkuningriigist „kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse sidusrühmadele, eeskätt usaldusteenuste osutajatele, teavitatud eidentimise süsteemide pakkujatele ja teavitatud e-identimise süsteemidele tuginevatele
isikutele, meelde õiguslikke tagajärgi, millega nad peavad arvestama, kui
Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes
määrust (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste
kohta siseturul4. Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed.
1.

USALDUSTEENUSED

Vastavalt määruse (EL) nr 910/2014 artiklile 4 ei tohi liikmesriigi territooriumil piirata
teises liikmesriigis asuva usaldusteenuse osutaja usaldusteenuste osutamist põhjustel, mis
kuuluvad nimetatud määrusega hõlmatud valdkondadesse. Vastavalt määruse (EL) nr
910/2014 artiklile 14 võivad „kvalifitseeritud usaldusteenuseid“ pakkuda üksnes ELis
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asuvad usaldusteenuste osutajad või usaldusteenuste osutajad, kes asuvad kolmandas
riigis, millega EL on sõlminud rahvusvahelise kokkuleppe usaldusteenuste tunnustamise
kohta.
Alates väljaastumise kuupäevast on Ühendkuningriigis asuvad usaldusteenuste osutajad
määruse (EL) nr 910/2014 kohaldamise seisukohast kolmanda riigi usaldusteenuse
osutajad. Määruse (EL) nr 910/2014 artikkel 4 nende suhtes ei kehti. Ühtlasi ei loeta
Ühendkuningriigis asuvate usaldusteenuse osutajate pakutavaid usaldusteenuseid ELis
„kvalifitseeritud usaldusteenusteks“.
2.

E-IDENTIMISE SÜSTEEMID

Vastavalt määruse (EL) nr 910/2014 artiklile 6, kui ühes liikmesriigis nõutakse vastavalt
siseriiklikule õigusele või haldustavale avaliku sektori asutuse osutatavale
internetipõhisele teenusele juurdepääsuks e-identimist e-identimise vahendi abil ja eautentimist, tunnustatakse selles liikmesriigis teises liikmesriigis väljastatud e-identimise
vahendit kõnealuse internetipõhise teenuse piiriüleseks autentimiseks, kui täidetud on
teatavad nimetatud artiklis sätestatud tingimused: eeskätt, et e-identimise vahend on
väljastatud e-identimise süsteemi kohaselt, mis on kantud komisjoni poolt vastavalt
määruse (EL) nr 910/2014 artiklile 9 avaldatud nimekirja.
Alates väljaastumise kuupäevast ei tunnusta ELi 27 liikmesriiki enam määruse (EL) nr
910/2014 artikli 6 kohaselt e-identimise süsteeme, millest Ühendkuningriik on võinud
teavitada enne väljaastumise kuupäeva vastavalt määruse (EL) nr 910/2014 artiklile 9.
Komisjoni usaldusteenuste ja e-identimise veebilehelt (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/trust-services-and-eidentification) leiab üldist teavet määruse (EL) nr
910/2014 kohta. Vajaduse korral lisatakse sellele veebilehele täiendavat teavet.
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