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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl reglamento susijęs, viena vertus, su elektroninės atpažinties schemų, apie 
kurias pranešama, abipusiu pripažinimu, kita vertus, su elektroninių patikimumo užtikrinimo 
paslaugų abipusiu pripažinimu. 

Pasiūlymo tikslas – papildyti galiojančius teisės aktus, ypač sukurti išsamią tarpvalstybinę ir 
tarpšakinę sistemą, kuria būtų užtikrinamos teisiškai saugios ir patikimo saugumo lygio 
elektroninės operacijos. Šis pasiūlymas taip pat susijęs su I bendrosios rinkos aktu; šiuo 
pagrindu jis yra viena iš dvylikos pagrindinių priemonių siekiant skatinti augimą ir didinti 
pasitikėjimą bendrojoje rinkoje.

Nuomonės referentė nori pateikti tokias pastabas.

Ji remia Komisijos pasiūlymą dėl teisės akto ir pritaria tam, kad pasirinktas reglamentas, o ne 
direktyva (Direktyva 99/93/EB, kuri buvo taikoma tik elektroniniams parašams ir nedavė 
laukiamų rezultatų). 

Nuomonės referentė pritaria bendriems pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo siekiama papildyti 
Europos bendrąją skaitmeninę rinką, tikslams. Taigi dokumentu labai padidinamas teisinis 
patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumas – tai būtina išankstinė sąlyga, kad būtų vykdoma 
daugiau elektroninių operacijų, ypač tarpvalstybinių elektroninių operacijų. 

Dokumentu bus suteikta papildoma vertė ne tik nacionalinėms institucijoms (atsižvelgiant į 
tai, kad plėtojama e. valdžia), bet ir įmonėms suteikiamos didesnės galimybės(pavyzdžiui, 
elektroninė prieiga prie viešųjų pirkimų procedūrų). Taip pat bus suteikta papildoma vertė ir 
privatiems asmenims, jiems nebereikės keliauti ir patirti su tuo susijusių išlaidų, pavyzdžiui, 
norint užsiregistruoti toli nuo namų esančiame universitete.

Nuomonės referentė, kuri supranta, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų rinka yra pelninga 
ir kad artimiausiu dešimtmečiu ji dar bus labai plėtojama, pritaria pasiūlyme pateikiamam 
metodui, kuriuo siekiama užtikrinti technologinį neutralumą.

Tačiau nuomonės referentė taip pat norėtų pridurti, kad skaitmeninės atpažinties problema 
sudėtinga. Nors metodas, kuriuo skatinama nacionalinė sąveiki skaitmeninė atpažintis, yra 
būtinas, juo neturėtų būti daroma žala informacinių sistemų saugumo reikalavimams ir 
pagrindiniams principams, susijusiems su teise į privatų gyvenimą ir privatumo apsauga, 
kurie yra išankstiniai reikalavimai didinant naudotojų pasitikėjimą skaitmenine aplinka.

Būtent dėl šios priežasties nuomonės referentė siūlo įvesti įvairius saugumo lygius – tai būtina 
išankstinė abipusio pripažinimo principo sąlyga. Tokiu būdu taip pat būtų užtikrintas 
būtiniausias saugumo lygis, dėl kurio padidės interneto saugumas.

Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų atsakomybės nuomonės referentė mano, kad 
tokią atsakomybę turėtų prisiimti tik kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai,
remiantis Direktyva 1999/93/EB. 

Nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymo dėl reglamento III skyriaus 2 skirsnio 
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nuostatas dėl priežiūros. Tačiau siekdama palengvinti priežiūros veiklą, kurią vykdo 
priežiūros įstaigos, ir užtikrinti būtiniausią nekvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teisinio poveikio pagrįstumą, nuomonės referentė nori įtraukti nekvalifikuotiems patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams taikomą įpareigojimą pranešti apie savo ketinimą pradėti 
teikti patikimumo užtikrinimo paslaugas. 

Kadangi pasiūlyme dėl reglamento kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams nustatoma daug priežiūros ir saugumo reikalavimų, nuomonės referentė siūlo į 
naują straipsnį įtraukti nuostatą dėl kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo ženklo „Europos 
Sąjunga“ sukūrimo. Šį ženklą kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
atitinkantys reglamento reikalavimus, galės naudoti teikdami ir reklamuodami savo 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas. Tokia priemonė reikalavimus atitinkantiems 
kvalifikuotiems paslaugų teikėjams taip pat padės išsiskirti iš savo konkurentų.

Galiausiai nuomonės referentė mano, kad pasiūlyme dėl reglamento nurodoma per daug 
deleguotųjų aktų, todėl pateikia keletą pasiūlymų, kad būtų sumažintas jų skaičius.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu, – pašalinti esamas valstybėse 
narėse naudojamų elektroninės atpažinties 
priemonių, reikalingų norint pasinaudoti 
bent viešosiomis paslaugomis, 
tarpvalstybinio naudojimo kliūtis. Šiuo 
reglamentu nesiekiama reguliuoti 
valstybėse narėse įdiegtų elektroninės 
atpažinties valdymo sistemų ir su jomis 
susijusių infrastruktūrų. Šio reglamento 
paskirtis – užtikrinti, kad naudojantis 
valstybių narių siūlomomis 
tarpvalstybinėmis virtualiosiomis 
paslaugomis būtų galima užtikrinti saugų 
elektroninę atpažintį ir tapatumo 
nustatymą;

(11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu, – pašalinti esamas valstybėse 
narėse naudojamų elektroninės atpažinties 
priemonių, reikalingų norint pasinaudoti 
bent viešosiomis paslaugomis, 
tarpvalstybinio naudojimo kliūtis. Šiuo 
reglamentu nesiekiama reguliuoti 
valstybėse narėse įdiegtų elektroninės 
atpažinties valdymo sistemų ir su jomis 
susijusios infrastruktūros, tačiau siekiama 
įtraukti įvairius saugumo lygius, siekiant 
užtikrinti bendrus būtiniausius saugumo 
reikalavimus. Šio reglamento paskirtis –
užtikrinti, kad naudojantis valstybių narių 
siūlomomis tarpvalstybinėmis 
virtualiosiomis paslaugomis būtų galima 
užtikrinti saugią elektroninę atpažintį ir 
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saugų tapatumo nustatymą, visapusiškai 
laikantis technologinio neutralumo 
principo;

Pagrindimas

Komisija nenumatė jokios nuostatos dėl elektroninės atpažinties, kitaip negu dėl patikimumo 
užtikrinimo paslaugų, kurioms taikomas bendras saugumo reikalavimų pagrindas. Nuomonės 
referentė mano, kad įvairių saugumo lygių (taigi ir būtiniausio saugumo lygio) įtraukimas yra 
būtina išankstinė abipusio pripažinimo principo sąlyga ir gali tik padėti didinti saugumo lygį 
skaitmeninėje aplinkoje.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reglamente turi būti nustatytos tam 
tikros sąlygos, kuriomis turėtų būti 
priimamos elektroninės atpažinties 
priemonės ir pranešama apie schemas. Jos 
turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti 
reikiamą pasitikėjimą viena kitos 
elektroninės atpažinties schemomis ir 
abipusiai pripažinti bei priimti elektroninės 
atpažinties priemones, kurioms taikomos 
pranešime nurodytos schemos. Jeigu 
pranešančioji valstybė narė laikosi 
pranešimo sąlygų ir jeigu pranešimas buvo 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, turėtų būti taikomas abipusio 
pripažinimo ir priėmimo principas. Tačiau 
galimybė naudotis virtualiosiomis 
paslaugomis ir galutinis jų suteikimas 
prašytojui turėtų būti glaudžiai susieti su 
teise gauti šias paslaugas pagal 
nacionalinius teisės aktus nustatytomis 
sąlygomis;

(13) reglamente turi būti nustatytos tam 
tikros sąlygos, kuriomis turėtų būti 
priimamos elektroninės atpažinties 
priemonės ir pranešama apie schemas. Jos 
turėtų padėti valstybėms narėms užtikrinti 
reikiamą pasitikėjimą viena kitos 
elektroninės atpažinties schemomis ir 
abipusiai pripažinti bei priimti elektroninės 
atpažinties priemones, kurioms taikomos 
pranešime nurodytos schemos. Jeigu 
pranešančioji valstybė narė laikosi 
pranešimo sąlygų ir jeigu pranešimas buvo 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, visų pirma pateikiant 
elektroninės atpažinties schemos, apie 
kurią pranešta, aprašą ir informaciją, 
susijusią su įvairiais saugumo lygiais, 
turėtų būti taikomas abipusio pripažinimo 
ir priėmimo principas. Tačiau galimybė 
naudotis virtualiosiomis paslaugomis ir 
galutinis jų suteikimas prašytojui turėtų 
būti glaudžiai susieti su teise gauti šias 
paslaugas pagal nacionalinius teisės aktus 
nustatytomis sąlygomis;

Pagrindimas

Komisija nenumatė jokios nuostatos dėl elektroninės atpažinties, kitaip negu dėl patikimumo 
užtikrinimo paslaugų, kurioms taikomas bendras saugumo reikalavimų pagrindas. Nuomonės 
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referentė mano, kad įvairių saugumo lygių (taigi ir būtiniausio saugumo lygio) įtraukimas yra 
būtina išankstinė abipusio pripažinimo principo sąlyga ir gali tik padėti didinti saugumo lygį 
skaitmeninėje aplinkoje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) valstybių narių bendradarbiavimas 
turėtų padėti užtikrinti pranešime 
nurodytųjų elektroninės atpažinties schemų 
techninį sąveikumą, siekiant aukšto lygio 
pasitikėjimo ir pavojaus lygį atitinkančio 
saugumo. Šį bendradarbiavimą turėtų 
palengvinti valstybių narių keitimasis 
informacija ir geriausiąja patirtimi, siekiant 
užtikrinti abipusį pripažinimą;

(16) valstybių narių bendradarbiavimas 
turėtų padėti užtikrinti pranešime 
nurodytųjų elektroninės atpažinties schemų 
techninį sąveikumą, siekiant aukšto lygio 
pasitikėjimo ir pavojaus lygį atitinkančio 
saugumo. Šį bendradarbiavimą turėtų 
palengvinti valstybių narių keitimasis 
informacija ir geriausiąja patirtimi, siekiant 
užtikrinti abipusį pripažinimą. Siekiant 
užtikrinti veiksmingumą, sąveikumą ir 
saugumą, prieš pranešimą reikėtų 
išspręsti apsaugos priemonių klausimą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 
nustatyta bendroji teisinė elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
naudojimo sistema. Tačiau jame neturėtų 
būti nustatyta bendroji pareiga naudotis 
šiomis paslaugomis. Pirmiausia juo 
neturėtų būti reglamentuojamas paslaugų 
teikimas remiantis savanoriškais 
susitarimais pagal privatinę teisę. Juo
neturėtų būti reglamentuojami aspektai, 
susiję su sutarčių sudarymu arba kitokių
teisinių pareigų nustatymu ir šių sutarčių 
bei pareigų galiojimu, jeigu esama

(17) šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 
nustatyta bendroji teisinė elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
naudojimo sistema. Tačiau jame neturėtų 
būti nustatyta bendroji pareiga naudotis 
šiomis paslaugomis. Pirmiausia juo 
neturėtų būti reglamentuojamas paslaugų 
teikimas remiantis savanoriškais 
susitarimais pagal privatinę teisę. Šis 
reglamentas neturėtų daryti poveikio 
reikalavimams dėl sutarčių formos, 
sudarymo ar veiksmingumo arba kitokių
pagal privatinę teisę nustatytų pareigų
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nacionaliniais arba Sąjungos teisės aktais 
nustatytų formos reikalavimų;

formos, pagrindimo ar galiojimo, 
neatsižvelgiant į tai, ar jos grindžiamos 
nacionaliniais ar Sąjungos teisės aktais, 
pavyzdžiui, Reglamento 
(EB) Nr. 593/2008 10 ir 11 straipsniais. 
Be to, šis reglamentas neturėtų daryti 
poveikio nacionaliniuose arba Sąjungos 
teisės aktuose nustatytiems dokumentų 
naudojimo taisyklėms ir apribojimams ir 
neturėtų būti taikomas registrų 
procedūroms, visų pirma žemės kadastrų 
ir prekybos registrų procedūroms;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į technologijų pažangos 
tempą, šiame reglamente turėtų būti 
įtvirtintas palankumo naujovių diegimui
principas;

(20) atsižvelgiant į technologijų pažangos 
tempą, šiame reglamente turėtų būti 
įtvirtintas principas, kuriuo siekiama 
skatinti diegti naujoves;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant sustiprinti žmonių
pasitikėjimą vidaus rinka ir paskatinti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų ir 
produktų naudojimą, turėtų būti apibrėžtos 
naujos – kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų ir kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo –
sąvokos, kad būtų galima nurodyti 
reikalavimus ir pareigas, kuriais būtų 
užtikrintas aukštas bet kokių naudojamų 
arba teikiamų kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų ir produktų saugumo 

(22) siekiant sustiprinti mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) bei vartotojų pasitikėjimą 
vidaus rinka ir paskatinti patikimumo 
užtikrinimo paslaugų ir produktų 
naudojimą, turėtų būti apibrėžtos naujos –
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų ir kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo – sąvokos, 
kad būtų galima nurodyti reikalavimus ir 
pareigas, kuriais būtų užtikrintas aukštas 
bet kokių naudojamų arba teikiamų 
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
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lygis; paslaugų ir produktų saugumo lygis; Ir 
kvalifikuotų, ir saugių elektroninių 
parašų teisinė galia gali būti lygiavertė 
rašytinių parašų teisinei galiai. Jokiomis 
šio reglamento nuostatomis negalima 
apriboti fizinių ar juridinių asmenų 
galimybių pateikti bet kokios formos 
elektroninio parašo nepatikimumo 
įrodymus. Tačiau kvalifikuoto 
elektroninio parašo atveju su abejonėmis 
dėl pasirašančio asmens tapatybės susijusi 
prievolė įrodyti tenka prieštaraujančiajai 
šaliai;

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad net nekvalifikuotas parašas gali turėti tokią pat galią kaip ir 
rašytinis parašas. Vienintelis skirtumas yra prievolė įrodyti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į pareigas, nustatytas 
pagal ES įsigaliojusią JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją, neįgaliems asmenims turėtų 
būti sudaryta kitų vartotojų atžvilgiu 
lygiavertė galimybė naudotis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis ir teikiant šias 
paslaugas naudojamais galutinio vartojimo 
produktais;

(23) atsižvelgiant į pareigas, nustatytas 
pagal ES įsigaliojusią JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją, ir į Sąjungos teisės aktus dėl 
viešojo sektoriaus institucijų interneto 
svetainių prieinamumo bei visapusiškai jų 
laikantis, neįgaliems asmenims turėtų būti 
sudaryta kitų vartotojų atžvilgiu lygiavertė 
galimybė naudotis patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, elektroninės atpažinties 
paslaugomis ir teikiant šias paslaugas 
naudojamais galutinio vartojimo 
produktais;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant suinteresuotosioms šalims 
suteikti tinkamos informacijos apie 
padarytus saugumo incidentus arba 
vientisumo pažeidimus, labai svarbu, kad 
būtų pranešama apie saugumo incidentus 
ir kad būtų atliekami saugumo rizikos 
vertinimai.

(29) siekiant suinteresuotosioms šalims 
suteikti tinkamos informacijos apie 
padarytus saugumo incidentus arba 
vientisumo pažeidimus, labai svarbu, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
kompetentingai priežiūros institucijai 
praneštų apie saugumo incidentus ir kad 
būtų atliekami saugumo rizikos vertinimai.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant palengvinti kvalifikuotų
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
priežiūrą, pvz., kai teikėjas teikia paslaugas 
kitos valstybės narės teritorijoje ir joje jam 
netaikoma priežiūra arba kai jo 
kompiuteriai yra ne tos valstybės narės 
teritorijoje, kurioje jis yra įsisteigęs, turėtų 
būti nustatyta valstybių narių priežiūros 
įstaigų savitarpio pagalbos sistema;

(34) siekiant palengvinti ir veiksmingai 
užtikrinti kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą, 
numatytą šiame reglamente, pvz., kai 
teikėjas teikia paslaugas kitos valstybės 
narės teritorijoje ir joje jam netaikoma 
priežiūra arba kai jo kompiuteriai yra ne 
tos valstybės narės teritorijoje, kurioje jis 
yra įsisteigęs, turėtų būti nustatyta 
valstybių narių priežiūros įstaigų savitarpio 
pagalbos sistema. Šios sistemos tikslas taip 
pat yra supaprastinti ir sumažinti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
administracinę naštą, padedant priežiūros 
įstaigai, veikiančiai vieno langelio 
principu;

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) siekiant didinti vartotojų 
pasitikėjimą internetu ir geriau atskirti 
kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo 
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paslaugų teikėjus, kurie laikosi šio 
reglamento reikalavimų, turėtų būti 
sukurtas kvalifikuotas patikimumo 
užtikrinimo ženklas „ES“; 

Pagrindimas

Šio patikimumo užtikrinimo ženklo, kurį įvesti Europos Parlamentas jau prašė savo 2012 m. 
spalio 26 d. rezoliucijoje dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo, tikslas –
didinti vartotojų pasitikėjimą internetu, sukuriant lengvai atpažįstamą Europos ženklą. Be to, 
atsižvelgiant į tikslą didinti interneto patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo lygį, turėtų
būti suteikta galimybė kvalifikuotam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui, kuris laikosi 
visų pirma 19 straipsnyje nurodytų reikalavimų, gauti šį ženklą ir pridėtinę vertę elektroninės 
prekybos srityje.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) elektroninių parašų kūrimas 
nuotoliniu būdu, kai šio kūrimo aplinką 
valdo patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas pasirašančio asmens vardu, 
turėtų būti plėtojamas dėl įvairiapusės jo 
ekonominės naudos. Tačiau siekiant 
užtikrinti, kad šie elektroniniai parašai 
būtų teisiškai pripažįstami taip pat kaip ir 
elektroniniai parašai, sukurti aplinkoje, 
kurią visiškai valdo vartotojas, paslaugų 
teikėjai, teikiantys parašo paslaugas 
nuotoliniu būdu, turi taikyti konkrečias 
valdymo bei administracines saugumo 
procedūras ir naudoti patikimas sistemas 
ir produktus, visų pirma apimančius 
saugius elektroninius ryšių kanalus, kad 
būtų užtikrintas elektroninio parašo 
kūrimo aplinkos patikimumas ir šios 
aplinkos naudojimas prižiūrint tik 
pasirašančiam asmeniui. Jeigu 
kvalifikuotas elektroninis parašas 
sukurtas, nuotoliniu būdu naudojant 
elektroninio parašo kūrimo įtaisą, taikomi 
šiame reglamente nurodyti 
kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
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paslaugų teikėjams keliami reikalavimai;

Pagrindimas

Kadangi serverio parašas yra didelę riziką kelianti paslauga, palyginti su kitomis 
paslaugomis, tačiau kadangi nuomonės referentė žino, jog ši paslauga naudinga vartotojui ir 
turėtų būti plėtojama, ji mano, kad reikėtų aiškiai nurodyti šią paslaugą siekiant užtikrinti, 
kad atliekant priežiūros patikrinimus didžiausias dėmesys būtų skiriamas pažeidžiamumui, 
susijusiam su šio tipo parašu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) jeigu operacijai atlikti reikalingas 
juridinio asmens kvalifikuotas elektroninis 
spaudas, lygiai taip pat turėtų būti 
priimamas to juridinio asmens įgaliotojo 
atstovo kvalifikuotas elektroninis parašas;

(42) jeigu pagal nacionalinę arba 
Sąjungos teisę reikalingas juridinio asmens 
kvalifikuotas elektroninis spaudas, lygiai 
taip pat turėtų būti priimamas to juridinio 
asmens įgaliotojo atstovo kvalifikuotas 
elektroninis parašas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) elektroniniai spaudai turėtų būti 
įrodymas, kad elektroninį dokumentą 
parengė juridinis asmuo; jais užtikrinama 
dokumento kilmė ir vientisumas;

(43) galiojantys elektroniniai spaudai 
turėtų pagrįsti prima facie įrodymą, kad 
elektroninis dokumentas, su kuriuo šie 
spaudai susiejami, yra tikras ir vientisas. 
Tai neturėtų turėti įtakos nacionaliniams 
reikalavimams dėl įgaliojimo, atstovavimo 
ir veiksnumo;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
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45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) siekiant paskatinti tarpvalstybinį 
elektroninių dokumentų naudojimą, šiuo 
reglamentu turėtų būti nustatyta 
elektroninių dokumentų teisinė galia, ir 
šie dokumentai, atsižvelgus į rizikos 
vertinimą ir užtikrinus jų tikrumą bei 
vientisumą, turėtų būti laikomi 
lygiaverčiais popieriniams dokumentams. 
Taip pat svarbu toliau tobulinti 
tarpvalstybines elektronines operacijas 
vidaus rinkoje, kad originalūs 
elektroniniai dokumentai arba 
sertifikuotos kopijos, pagal nacionalinę 
teisę išduoti atitinkamų valstybės narės 
kompetentingų įstaigų, būtų priimami ir 
kitose valstybėse narėse. Šis reglamentas 
neturėtų turėti įtakos valstybių narių teisei
nacionaliniu lygmeniu nustatyti, kas yra 
originalas arba kas yra kopija, tačiau juo 
turėtų būti užtikrinta, kad juos būtų 
galima taip naudoti ir tarpvalstybiniu 
lygmeniu;

Išbraukta.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
piliečiai būtų aiškiai informuojami apie 
naudojimosi elektronine atpažintimi 
galimybes ir apribojimus;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) kad būtų galima lanksčiai ir greitai 
papildyti tam tikrus šio reglamento detalius 
techninius aspektus, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus dėl: 
elektroninės atpažinties sąveikumo;
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams privalomų saugumo priemonių; 
už paslaugų teikėjų tikrinimą atsakingų 
pripažintų nepriklausomų įstaigų; patikimų 
sąrašų; reikalavimų dėl elektroninių 
parašų saugumo lygių; reikalavimų dėl 
elektroninių parašų kvalifikuotų 
sertifikatų, jų galiojimo patvirtinimo ir 
ilgalaikės apsaugos; už kvalifikuotų 
elektroninio parašo kūrimo įtaisų 
sertifikavimą atsakingų įstaigų;
reikalavimų dėl elektroninių spaudų
saugumo lygių ir dėl elektroninių spaudų
kvalifikuotų sertifikatų; pristatymo 
paslaugų sąveikumo. Labai svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
surengtų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais;

(49) kad būtų galima lanksčiai ir greitai 
papildyti tam tikrus šio reglamento detalius 
techninius aspektus, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus dėl: 
elektroninės atpažinties sąveikumo; už 
paslaugų teikėjų tikrinimą atsakingų 
pripažintų nepriklausomų įstaigų;
reikalavimų dėl elektroninių parašų 
kvalifikuotų sertifikatų, jų galiojimo 
patvirtinimo ir ilgalaikės apsaugos; už 
kvalifikuotų elektroninio parašo kūrimo 
įtaisų sertifikavimą atsakingų įstaigų;
reikalavimų dėl elektroninių spaudų 
kvalifikuotų sertifikatų. Labai svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
surengtų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjos pateiktus pakeitimus dėl deleguotųjų aktų, atitinkamai reikia iš 
dalies pakeisti 49 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51a) tarptautinių ir Europos organizacijų 
vykdoma standartizavimo veikla 
pripažįstama tarptautiniu mastu. Ši veikla 
vykdoma bendradarbiaujant su pramonės 
atstovais ir suinteresuotaisiais subjektais; 
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be kitų dalyvių, ją finansuoja Sąjunga ir 
nacionalinės valdžios institucijos. Siekiant 
užtikrinti aukštą elektroninės atpažinties 
ir elektroninių patikimumo užtikrinimo 
paslaugų saugumo lygį, ypač Europos 
Komisijai rengiant deleguotuosius ir 
įgyvendinimo aktus, turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į standartus, plėtojamus 
tokiose įstaigose kaip Europos 
standartizacijos komitetas (CEN), 
Europos telekomunikacijų standartų 
institutas, Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) ar 
Tarptautinė standartizacijos organizacija 
(ISO);

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
elektroninės atpažinties ir elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų, skirtų 
elektroninėms operacijoms atlikti, 
taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą.

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
elektroninės atpažinties ir patikimumo 
užtikrinimo paslaugų, skirtų elektroninėms 
operacijoms atlikti, taisyklės, kuriomis 
siekiama užtikrinti tinkamą vidaus rinkos 
veikimą ir aukštą atpažinties priemonių 
bei patikimumo užtikrinimo paslaugų 
saugumo lygį ir didinti piliečių 
pasitikėjimą skaitmenine aplinka.

Pagrindimas

3 straipsnio 12 dalyje apibūdinamos patikimumo užtikrinimo paslaugos, o ne elektroninio 
patikimumo užtikrinimo paslaugos.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiuo reglamentu nustatoma elektroninių 3. Šiuo reglamentu nustatoma elektroninių 
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parašų, elektroninių spaudų, elektroninių 
laiko žymų, elektroninių dokumentų, 
elektroninių pristatymo paslaugų ir 
svetainių tapatumo nustatymo teisinė 
sistema.

parašų, elektroninių spaudų, elektroninio 
patvirtinimo ir patikrinimo, elektroninių 
laiko žymų, elektroninių dokumentų, 
elektroninių pristatymo paslaugų ir 
svetainių tapatumo nustatymo teisinė 
sistema.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiuo reglamentu užtikrinama, kad šį 
reglamentą atitinkančios patikimumo 
užtikrinimo paslaugos ir produktai galėtų 
būti laisvai teikiami vidaus rinkoje.

4. Šiuo reglamentu užtikrinama, kad šį 
reglamentą atitinkančios kvalifikuotos ir 
nekvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos ir produktai galėtų būti laisvai 
teikiami vidaus rinkoje.

Pagrindimas

3 straipsnyje apibūdinamos patikimumo užtikrinimo paslaugos ir produktai (taip pat žr. 4 
straipsnio redakciją).

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas elektroninei 
atpažinčiai, kuri atliekama pačių valstybių 
narių, jų vardu arba jų atsakomybe, ir 
Sąjungoje įsisteigusiems patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams.

1. Šis reglamentas taikomas elektroninei 
atpažinčiai, kuri atliekama, įgaliojama 
atlikti arba pripažįstama valstybių narių, 
jų vardu arba jų atsakomybe.

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas netaikomas 
elektroninių patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikimui pagal savanoriškus 
susitarimus, sudarytus pagal privatinę 
teisę.

2. Šis reglamentas taikomas Sąjungoje 
įsisteigusiems kvalifikuotiems ir 
nekvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams. Šis reglamentas 
netaikomas patikimumo užtikrinimo 
paslaugoms, kai jas pasirinko uždaros 
grupės šalys ir jos teikiamos tik tos grupės 
viduje.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šis reglamentas netaikomas aspektams, 
susijusiems su sutarčių sudarymu arba
kitokių teisinių pareigų nustatymu ir šių 
sutarčių bei pareigų galiojimu, jeigu 
esama nacionaliniais arba Sąjungos teisės
aktais nustatytų formos reikalavimų.

(3) Šis reglamentas neturi įtakos 
nacionalinės arba Sąjungos teisės aktų 
nuostatoms dėl sutarčių arba kitokių 
pagal privatinę teisę nustatytų pareigų 
pagrindimo ar galiojimo.

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė reglamentui yra per daug neapibrėžta.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Šis reglamentas neturi įtakos 
nacionaliniuose arba Sąjungos teisės 
aktuose nustatytiems dokumentų 
naudojimo taisyklėms ir apribojimams. Jis 
netaikomas registrų procedūroms, visų 
pirma žemės kadastrų ir prekybos registrų 
procedūroms.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) elektroninė atpažintis – elektroninių 
asmens tapatybės duomenų, kuriais 
vienareikšmiškai nurodomas fizinis arba 
juridinis asmuo, naudojimo procesas;

1) elektroninė atpažintis – elektroninių 
asmens tapatybės duomenų, kuriais arba
vienareikšmiškai, arba tiek, kiek būtina 
siekiant konkretaus tikslo, nurodomas 
fizinis arba juridinis asmuo, naudojimo 
procesas;

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą reikėtų įtraukti duomenų kiekio mažinimo principą. Nors teikiant vienokias 
paslaugas reikia vienareikšmiškai nustatyti tapatybę, teikiant kitokias visų duomenų perduoti 
nereikia. Praktinis to pavyzdys būtų paprastas amžiaus nustatymas, kuriam kiti asmens 
duomenys nereikalingi.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) tapatumo nustatymas – elektroninis 
procesas, suteikiantis galimybę patvirtinti 
fizinio arba juridinio asmens elektroninės 
atpažinties priemonę arba elektroninių 
duomenų kilmę ir vientisumą;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leidžia nustatyti pasirašančio asmens 
tapatybę;

b) leidžia užtikrinti pasirašančio asmens 
tapatybės teisinę galią;
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Pagrindimas

Dėl termino „nustatyti tapatybę“ kyla painiava, nes juo nurodoma elektroninė atpažintis. 
Tačiau šiuo atveju apibūdinamas saugus elektroninis parašas darant nuorodą į pasiūlymo dėl 
reglamento III skyrių „Patikimumo užtikrinimo paslaugos“.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sukurtas naudojant elektroninio parašo 
kūrimo duomenis, kuriuos tiktai pats 
pasirašantis asmuo gali labai patikimai
naudoti; ir

c) sukurtas naudojant elektroninio parašo 
kūrimo įtaisą, kurį tiktai pats pasirašantis 
asmuo gali naudoti; ir

Pagrindimas

Pakeista formuluotė siekiant ją suderinti su 22 ir 23 straipsniuose naudojamais terminais. 
Žodžių junginys „labai patikimai“ teisiniu požiūriu beprasmis. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susietas su jo nurodomais duomenimis 
taip, kad bet koks tų duomenų pakeitimas 
būtų pastebimas;

d) susietas su juo pasirašytais duomenimis 
taip, kad bet koks tų duomenų pakeitimas 
būtų pastebimas;

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) kvalifikuotas elektroninis parašas –
saugus elektroninis parašas, sukurtas 
naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo 
kūrimo įtaisą ir pagrįstas kvalifikuotu 
elektroninio parašo sertifikatu;

8) kvalifikuotas elektroninis parašas –
saugus elektroninis parašas, sukurtas 
naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo 
kūrimo įtaisą ir pagrįstas kvalifikuotu 
elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė 
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kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) sertifikatas – elektroninis liudijimas, 
kuriuo fizinio asmens elektroninio parašo 
arba juridinio asmens spaudo patvirtinimo 
duomenys susiejami su sertifikatu ir kuriuo 
patvirtinama, kai tai yra to asmens 
duomenys;

10) sertifikatas – elektroninis liudijimas, 
kuriuo elektroninio parašo arba spaudo 
patvirtinimo duomenys susiejami su 
subjekto ar atitinkamai fizinio arba 
juridinio asmens tapatybės duomenimis ir 
kuriuo patvirtinama, kai tai yra to asmens 
duomenys;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) kvalifikuotas elektroninio parašo 
sertifikatas – elektroniniams parašams 
patvirtinti naudojamas liudijimas, 
išduodamas kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo ir atitinkantis 
I priede nustatytus reikalavimus;

11) kvalifikuotas elektroninio parašo 
sertifikatas – elektroniniams parašams 
patvirtinti naudojamas sertifikatas, 
išduodamas kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo ir atitinkantis 
I priede nustatytus reikalavimus;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) patikimumo užtikrinimo paslauga –
elektroninė paslauga, kuria kuriami, 
patikrinami, tvirtinami, tvarkomi ir

12) patikimumo užtikrinimo paslauga –
elektroninė paslauga, kuria kuriami, 
patikrinami, tvirtinami ar saugomi 
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saugomi elektroniniai parašai, elektroniniai 
spaudai, elektroninės laiko žymos, 
elektroniniai dokumentai, elektroninio 
pristatymo paslaugos, svetainių tapatumo 
nustatymo priemonės ir elektroniniai 
sertifikatai, įskaitant elektroninių parašų ir 
elektroninių spaudų sertifikatus;

elektroniniai parašai, elektroniniai spaudai, 
elektroninės laiko žymos, elektroniniai 
dokumentai, elektroninio pristatymo 
paslaugos, svetainių tapatumo nustatymo 
priemonės ir elektroniniai sertifikatai, 
įskaitant elektroninių parašų ir elektroninių 
spaudų sertifikatus;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) kvalifikuota patikimumo užtikrinimo 
paslauga – šiame reglamente nustatytus 
taikytinus reikalavimus atitinkanti 
patikimumo užtikrinimo paslauga;

13) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) spaudo kūrėjas – juridinis asmuo, kuris 
sukuria elektroninį spaudą;

19) spaudo kūrėjas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris sukuria elektroninį spaudą;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20) elektroninis spaudas – elektroniniai 
duomenys, kuriuos spaudo kūrėjas 
prijungia prie kitų elektroninių duomenų 
arba su jais logiškai susieja, kad užtikrintų 
susietųjų duomenų kilmę ir vientisumą;

20) elektroninis spaudas – elektroniniai 
duomenys, kuriuos spaudo kūrėjas 
prijungia prie kitų elektroninių duomenų 
arba su jais logiškai susieja, kad užtikrintų 
susietųjų duomenų tikrumą ir vientisumą;
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Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 21 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sukurtas naudojant elektroninio spaudo 
kūrimo duomenis, kuriuos spaudo kūrėjas 
gali labai patikimai pats naudoti kurdamas 
elektroninį spaudą; ir

c) sukurtas naudojant elektroninio spaudo 
kūrimo įtaisą, kurį spaudo kūrėjas gali 
labai patikimai pats naudoti kurdamas 
elektroninį spaudą; ir

Pagrindimas

Pakeista formuluotė siekiant suderinti tekstą su 22 ir 23 straipsniuose naudojamais terminais.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 21 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) susietas su jo nurodomais duomenimis 
taip, kad bet koks tų duomenų pakeitimas 
būtų pastebimas;

d) susietas su duomenimis, kurių kilmė ir 
vientisumas juo patvirtinami, taip, kad bet 
koks tų duomenų pakeitimas būtų 
pastebimas;

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22) kvalifikuotas elektroninis spaudas –
saugus elektroninis spaudas, sukurtas 
naudojant kvalifikuotą elektroninio spaudo 
kūrimo įtaisą ir pagrįstas kvalifikuotu 
elektroninio spaudo sertifikatu;

22) kvalifikuotas elektroninis spaudas –
saugus elektroninis spaudas, sukurtas 
naudojant kvalifikuotą elektroninio spaudo 
kūrimo įtaisą ir pagrįstas kvalifikuotu 
elektroninio spaudo sertifikatu, kurį išdavė 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas;
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) elektroninis dokumentas – bet kokiu 
elektroniniu formatu parengtas 
dokumentas;

27) elektroninis dokumentas – bet kokiu 
elektroniniu formatu parengtas atskiras 
struktūruotų duomenų rinkinys;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiek tai susiję su šiuo reglamentu 
reglamentuojamomis sritimis, netaikoma 
jokių suvaržymų, kuriais valstybės narės 
teritorijoje būtų ribojama patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų, įsisteigusių 
kitose valstybėse narėse, galimybė teikti 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

1. Kiek tai susiję su šiuo reglamentu 
reglamentuojamomis sritimis, netaikoma 
jokių suvaržymų, kuriais valstybės narės 
teritorijoje būtų ribojama patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų, įsisteigusių 
kitose valstybėse narėse, galimybė teikti 
patikimumo užtikrinimo paslaugas. 
Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugos iš kitos 
valstybės narės būtų priimamos kaip 
įrodymai teismo bylose.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šį reglamentą atitinkančius produktus 
leidžiama laisvai siūlyti vidaus rinkoje.

2. Šį reglamentą atitinkantys produktai
laisvai ir saugiai siūlomi vidaus rinkoje.
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Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Abipusis pripažinimas ir priėmimas Abipusis pripažinimas

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pagal nacionalinius teisės aktus arba 
administracinę tvarką reikalaujama, kad 
norint pasinaudoti virtualiąja paslauga 
būtina užtikrinti elektroninę atpažintį
(naudojant elektronines atpažinties 
priemones) ir tapatumo nustatymą,
pasinaudojimo ta paslauga tikslais 
pripažįstamos ir priimamos visos kitoje 
valstybėje narėje išduotos elektroninės 
atpažinties priemonės, kurioms taikoma
schema, įtraukta į sąrašą, Komisijos 
paskelbtą pagal 7 straipsnyje nurodytą 
procedūrą.

Jeigu pagal Sąjungos ar nacionalinius 
teisės aktus arba administracinę tvarką 
reikalaujama, kad norint pasinaudoti 
virtualiąja paslauga vienoje valstybėje 
narėje arba Sąjungos institucijų, įstaigų, 
organų ir tarnybų teikiama elektronine 
paslauga, būtina užtikrinti elektroninę 
atpažintį (naudojant elektronines 
atpažinties priemones) ir tapatumo 
nustatymą, šias kitoje valstybėje narėje
arba Sąjungos institucijose, įstaigose, 
organuose ir tarnybose pagal į Komisijos 
pagal 7 straipsnį paskelbtą sąrašą įtrauktą 
schemą išduotas elektroninės atpažinties
priemones, kurių saugumo lygis yra toks, 
kokio reikalaujama siekiant naudotis 
paslauga, arba didesnis už jį, 
pasinaudojimo ta virtualiąja paslauga 
tikslais pripažįsta valstybė narė arba 
Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir 
tarnybos ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
po sąrašo, į kurį ta schema įtraukta,
paskelbimo.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) elektroninės atpažinties priemones 
išduoda pati pranešančioji valstybė narė 
arba jos išduodamos šios valstybės narės

a) elektroninės atpažinties priemones
išduoda, įgalioja išduoti arba pripažįsta
pati pranešančioji valstybė narė arba tai 
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vardu arba atsakomybe; daroma jos vardu;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektroninės atpažinties priemonės gali 
būti naudojamos norint pasinaudoti bent 
viešosiomis paslaugomis, kurioms 
pranešančiojoje valstybėje narėje būtina
elektroninė atpažintis;

b) elektroninės atpažinties priemonės gali 
būti naudojamos norint pasinaudoti bent 
viešosiomis paslaugomis, kurioms 
pranešančiojoje valstybėje narėje 
priimama elektroninė atpažintis;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pranešančioji valstybė narė užtikrina, 
kad asmens atpažinties duomenys būtų 
vienareikšmiškai susieti su fiziniu arba 
juridiniu asmeniu, nurodytu 3 straipsnio 
1 punkte;

c) pranešančioji valstybė narė užtikrina, 
kad asmens atpažinties duomenys būtų 
arba vienareikšmiškai, arba tiek, kiek 
būtina siekiant konkretaus tikslo, susieti 
su fiziniu arba juridiniu asmeniu, nurodytu 
3 straipsnio 1 punkte;

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą reikėtų įtraukti duomenų kiekio mažinimo principą. Nors teikiant vienokias 
paslaugas reikia vienareikšmiškai nustatyti tapatybę, teikiant kitokias visų duomenų perduoti 
nereikia. Praktinis to pavyzdys būtų paprastas amžiaus nustatymas, kuriam kiti asmens 
duomenys nereikalingi.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką d) pranešančioji valstybė narė užtikrina 
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nemokamai užtikrina virtualaus tapatumo 
nustatymo galimybę, kad bet kuri 
pasikliaujančioji šalis galėtų patvirtinti jos 
gautus elektroninius asmens tapatybės 
duomenis. Valstybės narės nenustato jokių 
specialiųjų techninių reikalavimų ne jų 
teritorijoje įsisteigusioms 
pasikliaujančioms šalims, kurios nori atlikti 
tokį tapatumo nustatymą. Jeigu 
pažeidžiama kuri nors pranešime 
nurodytoji atpažinties schema arba 
tapatumo nustatymo galimybė arba jeigu 
sumažėja jų patikimumas, valstybė narė 
nedelsdama sustabdo tokią pranešime 
nurodytą atpažinties schemą, tapatumo 
nustatymo galimybę arba tas nepatikimas 
jų sudedamąsias dalis arba jas atšaukia ir 
pagal 7 straipsnį apie tai informuoja kitas 
valstybes nares bei Komisiją;

virtualaus tapatumo nustatymo galimybę, 
kad bet kuri už tos valstybės narės 
teritorijos ribų įsisteigusi pasikliaujančioji 
šalis galėtų patvirtinti jos gautus 
elektroninius asmens atpažinties duomenis. 
Toks tapatumo nustatymas suteikiamas 
nemokamai, kai viešojo sektoriaus 
institucija suteikia elektroninę prieigą 
prie paslaugos. Valstybės narės nenustato 
jokių neproporcingų specialiųjų techninių 
reikalavimų pasikliaujančioms šalims, 
kurios nori atlikti tokį tapatumo nustatymą;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pranešančioji valstybė narė prisiima 
atsakomybę už:

e) pranešančioji valstybė narė užtikrina:

Pagrindimas

Reikėtų atskirai nurodyti valstybių narių atsakomybę. Žr. tolesnius pakeitimus.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vienareikšmišką asmens tapatybės 
duomenų susiejimą, kaip nurodyta 
c punkte;

i) asmens tapatybės duomenų susiejimą, 
kaip nurodyta c punkte;
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Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) d punkte nurodytos tapatumo nustatymo
galimybės sudarymą.

ii) d punkte nurodytos tapatumo nustatymo
taisyklės.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos aprašą;

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos aprašą, 
visų pirma informaciją apie įvairius 
saugumo lygius;

Pagrindimas

Komisija nenumatė jokios nuostatos dėl elektroninės atpažinties, kitaip negu dėl patikimumo 
užtikrinimo paslaugų, kurioms taikomas bendras saugumo reikalavimų pagrindas. Nuomonės 
referentė mano, kad įvairių saugumo lygių (taigi ir būtiniausio saugumo lygio) įtraukimas yra 
būtina išankstinė abipusio pripažinimo principo sąlyga ir gali tik padėti didinti saugumo lygį 
skaitmeninėje aplinkoje.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pateikia informaciją apie tai, kas tvarko
vienareikšmių asmens identifikatorių 
registraciją;

c) pateikia informaciją apie tai, kas 
atsakingas už vienareikšmių asmens 
identifikatorių registracijos tvarkymą;

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą;

d) pateikia tapatumo nustatymo taisyklių, 
ypač būtiniausių reikalaujamų saugumo 
lygių, ir visų pasikliaujančioms šalims 
taikomų techninių reikalavimų aprašą;

Pagrindimas

Komisija nenumatė jokios nuostatos dėl elektroninės atpažinties, kitaip negu dėl patikimumo 
užtikrinimo paslaugų, kurioms taikomas bendras saugumo reikalavimų pagrindas. Nuomonės 
referentė mano, kad įvairių saugumo lygių (taigi ir būtiniausio saugumo lygio) įtraukimas yra 
būtina išankstinė abipusio pripažinimo principo sąlyga ir gali tik padėti didinti saugumo lygį 
skaitmeninėje aplinkoje.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per šešis mėnesius nuo reglamento 
įsigaliojimo Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia 
elektroninės atpažinties schemų, apie 
kurias buvo pranešta pagal 1 dalį, sąrašą ir 
pagrindinę informaciją apie šias schemas.

2. Per šešis mėnesius nuo reglamento 
įsigaliojimo Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir viešoje interneto 
svetainėje paskelbia elektroninės 
atpažinties schemų, apie kurias buvo 
pranešta pagal 1 dalį, sąrašą ir pagrindinę 
informaciją apie šias schemas.

Pagrindimas

Teikiant informaciją viešoje interneto svetainėje būtų užtikrinamas patogumas vartotojui.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, gavusi pranešimą pasibaigus 
2 dalyje nurodytam laikotarpiui, papildo šį 
sąrašą per tris mėnesius.

3. Komisija, gavusi pranešimą pasibaigus 2 
dalyje nurodytam laikotarpiui, papildo šį 
sąrašą per vieną mėnesį.
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Pagrindimas

Šiuo atveju Komisijos siūlomas terminas neatrodo pagrįstas.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 1 ir 3 dalyse nurodytų pranešimų 
teikimo aplinkybes, formatus ir 
procedūras. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 1 ir 3 dalyse nurodytų pranešimų 
teikimo formatus ir procedūras. Komisija 
užtikrina, kad apibrėžiant pagal šį 
reglamentą taikytinus standartus būtų 
deramai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
subjektų pateiktas pastabas, pageidautina, 
poveikio vertinimo forma. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Apsaugos pažeidimas

1. Jeigu pažeidžiama kuri nors pagal 7 
straipsnio 1 dalį pateiktame pranešime 
nurodytoji elektroninės atpažinties 
schema arba 6 straipsnio 1 dalies d 
punkte nurodyta tapatumo nustatymo 
galimybė arba jų patikimumas iš dalies 
sumažėja taip, kad tai mažina schemos 
patikimumą tarpvalstybinėms 
operacijoms, pranešančioji valstybė narė 
nepagrįstai nedelsdama sustabdo arba 
atšaukia tos atpažinties schemos arba 
tapatumo nustatymo galimybės 
tarpvalstybinę funkciją arba atitinkamas 
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nepatikimas jų sudedamąsias dalis ir apie 
tai informuoja kitas valstybes nares bei 
Komisiją.
2. Pranešančioji valstybė narė, pašalinusi 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą 
ar atkūrusi patikimumą, atkuria tapatumo 
nustatymą ir kuo greičiau apie tai praneša 
kitoms valstybėms narėms bei Komisijai.
3. Jei per tris mėnesius nuo sustabdymo 
ar atšaukimo šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas pažeidimas nepanaikinamas ar 
patikimumas neatkuriamas, pranešančioji 
valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai praneša apie elektroninės 
atpažinties schemos panaikinimą. 
Komisija nepagrįstai nedelsdama Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia 
atitinkamus 7 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
sąrašo pakeitimus.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Atsakomybė

1. Pranešančioji valstybė narė atsako už 
bet kokią fiziniam arba juridiniam 
asmeniui padarytą žalą, kurios dėl 6 
straipsnio 1 dalies c ir d punktuose 
nustatytų pareigų nevykdymo galima buvo 
pagrįstai tikėtis esant įprastoms 
aplinkybėms, išskyrus atvejus, kai ji gali 
įrodyti, kad elgėsi su deramu stropumu.
2. Elektroninės atpažinties priemones 
išduodanti šalis atsakinga už bet kokią 
fiziniam arba juridiniam asmeniui 
padarytą žalą, kurios galima buvo 
pagrįstai tikėtis esant įprastoms 
aplinkybėms dėl to, kad ji, remdamasi 
pagal nacionalines schemas taikomais 
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tapatybės užtikrinimo lygiais, neužtikrina:
i) asmens atpažinties duomenų susiejimo, 
kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies ca 
punkte, ir
ii) tinkamo 6 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyto tapatumo nustatymo atlikimo, 
nebent ji gali įrodyti, kad elgėsi su 
deramu stropumu.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys nedaro 
poveikio šalių atsakomybei pagal 
nacionalinės teisės aktus už operaciją, 
kurią atliekant naudojamos elektroninės 
atpažinties priemonės, kurioms taikoma 
pranešime nurodytoji schema.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimas Koordinavimas ir sąveikumas

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės ir Komisija visų pirma 
teikia pirmenybę tokių tarpvalstybiniu 
mastu svarbiausių elektroninių paslaugų 
sąveikumui:
a) keisdamosi geriausios patirties apie 
elektroninės atpažinties priemones, 
kurioms taikoma pranešime nurodytoji 
schema, pavyzdžiais;
b) teikdamos ir nuolat atnaujindamos 
geriausios patirties apie elektroninės 
atpažinties priemonių patikimumą ir 
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saugumą pavyzdžius;
c) teikdamos ir nuolat atnaujindamos 
informaciją apie skatinimą naudotis 
elektroninės atpažinties priemonėmis. 

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais, 
nustatant būtinuosius techninius 
reikalavimus, būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos užtikrinti elektroninės atpažinties 
priemonių tarpvalstybinį sąveikumą.

3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais, 
nustatant būtinuosius technologijų 
atžvilgiu neutralius techninius 
reikalavimus, būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos užtikrinti elektroninės atpažinties 
priemonių tarpvalstybinį sąveikumą.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų atsakomybė

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad atsakomybės sistema turi būti taikoma tik kvalifikuotiems 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, laikantis Direktyvos 1999/93/EB. Bendra 
civilinės ir sutartinės atsakomybės sistema, nustatyta kiekvienos valstybės narės nacionalinėje 
teisėje, taikoma nekvalifikuotiems paslaugų teikėjams. 

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų Išbraukta.
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teikėjas yra atsakingas už bet kokią 
tiesioginę žalą fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, padarytą dėl 15 straipsnio 
1 dalyje nustatytų pareigų nevykdymo, 
išskyrus atvejus, kai patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas gali įrodyti, 
kad nesielgė aplaidžiai.

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad atsakomybės sistema turi būti taikoma tik kvalifikuotiems 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams, laikantis Direktyvos 1999/93/EB. Bendra 
civilinės ir sutartinės atsakomybės sistema, nustatyta nacionalinėje teisėje, taikoma 
nekvalifikuotiems paslaugų teikėjams. 

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas yra atsakingas už bet 
kokią tiesioginę žalą fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, padarytą dėl šio 
reglamento, ypač jo 19 straipsnyje, 
nustatytų reikalavimų nesilaikymo, 
išskyrus atvejus, kai kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
gali įrodyti, kad nesielgė aplaidžiai.

2. Kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas yra atsakingas už:

a) bet kokią fiziniam arba juridiniam 
asmeniui padarytą žalą, kurios pagrįstai 
galima buvo tikėtis esant įprastoms 
aplinkybėms dėl šiame reglamente, ypač 
jo 19 straipsnyje, nustatytų reikalavimų 
nesilaikymo, išskyrus atvejus, kai 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad elgėsi 
su deramu stropumu;
b) a punktas taikomas mutatis mutandis, 
jeigu kvalifikuotas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas pagal 
10 straipsnio 1 dalies b punktą užtikrino 
trečiojoje šalyje įsisteigusio kvalifikuoto 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo
atitiktį šiame reglamente nustatytiems 
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reikalavimams, išskyrus atvejus, kai 
Sąjungoje įsisteigęs kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
gali įrodyti, kad pirmasis elgėsi su deramu 
stropumu.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu kvalifikuotas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas padaro 
žalos dėl 19 straipsnyje nurodytų 
reikalavimų nesilaikymo, kompetentingas 
teismas yra teismas, esantis toje šalyje, 
kurioje žala patirta; tokiu atveju taikoma 
tos šalies teisė.

Pagrindimas

Nuomonės referentė nori patikslinti, kokia teisė taikoma.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
iš trečiųjų šalių

Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai iš trečiųjų šalių

Pagrindimas

Kadangi į šį straipsnį įtrauktos tik nuostatos, susijusios su kvalifikuotais patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjais, antraštinė dalis turėtų būti atitinkamai pakeista. 

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
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kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos ir jų 
išduodami kvalifikuoti sertifikatai 
priimami kaip ir Sąjungos teritorijoje 
įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos ir jų išduodami kvalifikuoti 
sertifikatai, jeigu kvalifikuotos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos arba kvalifikuoti 
sertifikatai, kurių kilmės šalis yra trečioji 
šalis, yra pripažįstami pagal Sąjungos 
susitarimą su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis pagal SESV 
218 straipsnį.

kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos ir jų 
išduodami kvalifikuoti sertifikatai 
priimami kaip ir Sąjungos teritorijoje 
įsisteigusio kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos ir jų išduodami kvalifikuoti 
sertifikatai, jeigu:

a) kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas atitinka šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus ir yra 
akredituotas pagal valstybėje narėje 
nustatytą akreditacijos sistemą, arba
b) Sąjungoje įsisteigęs kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas, kuris atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, užtikrina atitiktį 
šiame reglamente nustatytiems 
reikalavimams, arba
c) kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos arba kvalifikuoti sertifikatai, 
kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, yra 
pripažįstami pagal Sąjungos susitarimą su 
ta trečiąja šalimi arba tarptautine 
organizacija pagal SESV 218 straipsnį.

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiantį 1 dalį, šiais susitarimais 
užtikrinama, kad trečiųjų šalių arba 
tarptautinių organizacijų kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 

2. Atsižvelgiant į 1 dalį, šiais susitarimais 
užtikrinama, kad trečiųjų šalių arba 
tarptautinių organizacijų kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
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laikytųsi kvalifikuotoms patikimumo 
užtikrinimo paslaugoms ir kvalifikuotiems 
sertifikatams, kuriuos teikia Sąjungoje 
įsisteigę kvalifikuoti patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai, taikomų 
reikalavimų, ypač tų kurie yra susiję su 
asmens duomenų apsauga, saugumu ir 
priežiūra.

laikytųsi kvalifikuotoms patikimumo 
užtikrinimo paslaugoms ir kvalifikuotiems 
sertifikatams, kuriuos teikia Sąjungoje 
įsisteigę kvalifikuoti patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai, taikomų 
reikalavimų, ypač tų, kurie yra susiję su 
teikiamų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų saugumu ir kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
priežiūra.

Atitinkama trečioji šalis užtikrina tinkamą 
asmens duomenų apsaugą pagal 
Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Nuomonės referentė nori paminėti ES teisės akto punktą, susijusį su asmens duomenų 
apsauga, kuriame patikslinamas trečiosios šalies užtikrinamos apsaugos lygio tinkamumas, 
kuris turi būti vertinamas atsižvelgiant į visas aplinkybes, susijusias su duomenų perdavimu 
ar duomenų perdavimo kategorija. 

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ir priežiūros įstaigos užtikrina 
teisingą ir teisėtą asmens duomenų 
tvarkymą pagal Direktyvą 95/46/EB.

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ir priežiūros įstaigos užtikrina 
teisingą ir teisėtą asmens duomenų 
tvarkymą pagal Direktyvą 95/46/EB, 
laikantis duomenų kiekio mažinimo 
principų.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjo ar jo vardu atliekamas asmens 
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duomenų tvarkymas, kai tai griežtai 
būtina siekiant užtikrinti tinklo ir 
informacijos saugumą, kad būtų 
laikomasi šio reglamento 11, 15, 16 ir 19 
straipsniuose nustatytų reikalavimų, 
laikomas teisėtu interesu, kaip tai 
apibrėžta Direktyvos 95/46/EB 7 
straipsnio f punkte.

Pagrindimas

Tvarkyti asmens duomenis gali reikėti padarius pažeidimą arba siekiant imtis atitinkamų 
atsakomųjų priemonių. Reikėtų suteikti galimybę tvarkyti asmens duomenis, kai tai iš tikrųjų 
būtina, o asmens duomenų tvarkymas turėtų būti laikomas teisėtu interesu pagal Duomenų 
apsaugos direktyvą, todėl turėtų būti teisėtas.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu įmanoma, neįgaliems asmenims 
sudaroma galimybė naudotis teikiamomis 
patikimumo užtikrinimo paslaugomis ir 
teikiant šias paslaugas naudojamais 
produktais.

Neįgaliems asmenims suteikiama galimybė 
naudotis teikiamomis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis ir teikiant šias 
paslaugas naudojamais produktais pagal 
Sąjungos teisės aktų nuostatas.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria tinkamą jos 
arba, jeigu tarpusavyje sutariama, kitos 
valstybės narės teritorijoje paskiriančiosios 
valstybės narės atsakomybe veikiančią 
įstaigą. Priežiūros įstaigoms suteikiami visi 
priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, būtini 
joms pavestoms funkcijoms vykdyti.

1. Valstybės narės paskiria jos arba, jeigu 
tarpusavyje sutariama, kitos valstybės 
narės teritorijoje paskiriančiosios valstybės 
narės atsakomybe veikiančią priežiūros
įstaigą. Apie paskirtą priežiūros įstaigą, 
įskaitant jos adresą ir atsakingų asmenų 
vardus bei pavardes, pranešama 
Komisijai. Priežiūros įstaigoms suteikiami
atitinkami ištekliai, būtini joms pavestoms 
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funkcijoms vykdyti.

Pagrindimas

Šiame reglamente nustatyti pirminiai priežiūros įstaigų įgaliojimai, tačiau svarbu, kad šios 
įstaigos galėtų tinkamai veikti. Be to, terminas „tyrimo įgaliojimai“ gali būti siejamas su 
paprastai tik teisėsaugos institucijoms priskiriamais įgaliojimais, taigi gali būti viršijama 
būtinų įgaliojimų riba.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) statistiniai duomenys apie kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų rinką ir 
naudojimąsi šiomis paslaugomis, 
pateikiant informaciją apie pačius 
kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjus, jų teikiamas 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugas, jų naudojamus produktus ir 
bendrą jų klientų apibūdinimą.

c) statistiniai duomenys apie kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų rinką ir 
naudojimąsi šiomis paslaugomis.

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad ši informacija nenaudinga, taigi jos nereikia įtraukti į 
reglamento tekstą.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų nustatytos 2 dalyje nurodytų 
funkcijų vykdymo procedūros.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Pagal 290 straipsnį teisėkūros procedūra priimtu aktu galima deleguoti Komisijai įgaliojimus 
priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, papildančius ar iš 
dalies keičiančius neesmines teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas. Pasiūlytu 
delegavimu būtų siekiama daugiau, nei tik papildyti ar iš dalies pakeisti neesmines pasiūlyto 
reglamento nuostatas.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 3 dalyse nurodytos ataskaitos 
teikimo aplinkybes, formatus ir 
procedūras. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 3 dalyje nurodytos ataskaitos 
teikimo formatus ir procedūras. Komisija 
užtikrina, kad apibrėžiant pagal šį 
reglamentą taikytinus standartus būtų 
deramai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
subjektų pateiktas pastabas, pageidautina, 
poveikio vertinimo forma. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prašymo patenkinimas prieštarautų šiam 
reglamentui.

b) prašymo patenkinimas prieštarautų šiam 
reglamentui ir taikomiems teisės aktams.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus priežiūros įstaigos gali atlikti 
bendrus tyrimus, kuriuose dalyvautų kitų 
valstybių narių priežiūros įstaigų 
darbuotojai.

3. Prireikus priežiūros įstaigos gali imtis 
bendrų priežiūros veiksmų.

Pagrindimas

Žodis „tyrimas“ glaudžiai susijęs su teisėsaugos institucijų veikla. Be to, formuluotė „bendri 
veiksmai“ reiškia, kad dalyvauja kitų valstybės narės įstaigų darbuotojai, taigi atitinkama 
formuluotė laikoma nereikalinga.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurioje ketinama atlikti 
tyrimą, priežiūros įstaiga, laikydamasi 
savo nacionalinių teisės aktų, gali pavesti 
atlikti tiriamąjį darbą priežiūros įstaigos, 
kuriai teikiama pagalba, darbuotojams. 
Šie įgaliojimai gali būti vykdomi tik 
vadovaujant ir dalyvaujant pagalbą 
teikiančios priežiūros įstaigos 
darbuotojams. Priežiūros įstaigos, kuriai 
teikiama pagalba, darbuotojams taikomi 
pagalbą teikiančios priežiūros įstaigos 
nacionaliniai teisės aktai. Pagalbą 
teikianti priežiūros įstaiga prisiima 
atsakomybę už priežiūros įstaigos, kuriai 
teikiama pagalba, darbuotojų veiksmus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nevisiškai aiški šios pastraipos paskirtis. Jei valstybė narė leidžia perleisti įgaliojimus kitų 
valstybių narių viešosioms institucijoms, tuomet tam nereikia ES teisinio pagrindo. Vis dėlto, 
jei valstybė narė turi tokius įgaliojimus, tuomet ji, savaime suprantama, taip pat gali nustatyti 
konkrečias sąlygas ir tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad ši pastraipa neturi pridėtinės vertės, taip 
pat į subsidiarumo principą, ją reikėtų išbraukti.
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti šiame straipsnyje numatytos 
savitarpio pagalbos formatus ir 
procedūras. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi aiškiai nustatytos priežiūros įstaigų užduotys, šio straipsnio nuostatoms įgyvendinti 
įgyvendinimo aktai nebūtini.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos teritorijoje įsisteigę 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
imasi reikiamų techninių ir organizacinių 
priemonių, kad suvaldytų pavojus, 
kylančius jų teikiamų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų saugumui. 
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, šiomis priemonėmis 
užtikrinama, kad saugumo lygis atitiktų 
pavojaus lygį. Pirmiausia imamasi 
priemonių, kad būtų išvengta saugumo 
incidentų, kad būtų sumažintas jų poveikis 
ir kad suinteresuotosios šalys būtų 
informuojamos apie pažeidimų padarytą 
žalą.

1. Sąjungos teritorijoje įsisteigę 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
imasi reikiamų techninių ir organizacinių 
priemonių, kad suvaldytų pavojus, 
kylančius jų teikiamų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų saugumui. 
Atsižvelgiant į technologinę plėtrą, taikant 
šias priemones visapusiškai paisoma 
duomenų apsaugos teisių ir užtikrinamas 
pavojaus lygį atitinkantis saugumo lygis. 
Pirmiausia imamasi priemonių, kad būtų 
išvengta saugumo incidentų, kad būtų 
sumažintas jų poveikis ir kad 
suinteresuotosios šalys būtų 
informuojamos apie bet kokių rimtų
pažeidimų padarytą žalą.

Pagrindimas

Nuoroda į technologinę plėtrą yra tinkamesnė, technologinė plėtra geriau apibūdina 
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tebevykstantį prisitaikymo prie naujų technologijų procesą. Be to, naujausi technikos 
laimėjimai gali būti painiojami su geriausiomis turimomis technologijomis – tokiu atveju į 
kainą nebūtų atsižvelgiama kaip į veiksnį ir paslaugų teikėjams būtų užkraunama 
neproporcingai didelė našta, o tai tikriausiai nėra šios nuostatos tikslas. Galiausiai, siekiant 
išvengti neproporcingai didelės naštos ir pernelyg didelio vartotojams skirto informacijos 
srauto, reikėtų pranešti tik apie svarbius įvykius.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamas 16 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, kiekvienas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas gali
priežiūros įstaigai pateikti saugumo
patikrinimo, kurį atliko pripažinta 
nepriklausoma įstaiga, ataskaitą, kad 
patvirtintų, jog buvo imtasi reikiamų 
saugumo priemonių.

Nepažeisdamas 16 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, kiekvienas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas, nepagrįstai 
nedelsdamas ir ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo savo veiklos vykdymo 
pradžios, pateikia priežiūros įstaigai 
atitikties patikrinimo, kurį atliko pripažinta 
nepriklausoma įstaiga, ataskaitą, kad 
patvirtintų, jog buvo imtasi reikiamų 
saugumo priemonių.

Pagrindimas

Turint omenyje patikimumo užtikrinimo paslaugų patikimumą ir saugumo reikalavimus, 
visada reikėtų atlikti privalomą atitikties patikrinimą.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus – pirmiausia, kai saugumo arba 
vientisumo pažeidimas yra susijęs su 
dviem arba daugiau valstybių narių –
susijusi priežiūros įstaiga informuoja kitų
valstybių narių priežiūros įstaigas ir 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrą (ENISA).

Prireikus – pirmiausia, kai saugumo arba 
vientisumo pažeidimas yra susijęs su 
dviem arba daugiau valstybių narių –
susijusi priežiūros įstaiga informuoja šių
valstybių narių priežiūros įstaigas ir 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūrą (ENISA).



PE508.181v03-00 42/75 AD\944453LT.doc

LT

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama priežiūros įstaiga, nustačiusi, 
kad pažeidimo paskelbimas yra svarbus 
visuomenei, taip pat gali informuoti 
visuomenę arba pareikalauti, kad tai 
padarytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas.

Atitinkama priežiūros įstaiga, nustačiusi, 
kad pažeidimo paskelbimas yra svarbus 
visuomenei, ir pasikonsultavusi su 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju,
taip pat gali informuoti visuomenę arba 
pareikalauti, kad tai padarytų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas.

Pagrindimas

Nors galutinį sprendimą dėl visuomenės informavimo turėtų priimti valdžios institucija, taip 
pat reikėtų pasikonsultuoti su paslaugų teikėju. Paslaugų teikėjas gali galėti geriau įvertinti 
pažeidimo poveikį vartotojams ir pažeidimo tyrimo ir (arba) taisomųjų veiksmų padarinius.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad įgyvendintų 1 ir 2 dalių nuostatas, 
kompetentinga priežiūros įstaiga 
įgaliojama duoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams privalomus nurodymus.

4. Kad užtikrintų atitiktį 1 ir 2 dalių 
nuostatoms, kompetentinga priežiūros 
įstaiga įgaliojama duoti patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams privalomus 
nurodymus.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžtos 1 dalyje 
nurodytos priemonės.

Išbraukta.

Pagrindimas

Sujungta su kita dalimi.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai kartą per metus tikrinami 
pripažintos nepriklausomos įstaigos, 
siekiant patvirtinti, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, ir priežiūros 
įstaigai pateikia parengtą saugumo
patikrinimo ataskaitą.

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai kas dvejus metus ir po 
bet kokių didelių technologinių ar 
organizacinių pokyčių tikrinami 
pripažintos nepriklausomos įstaigos, 
siekiant patvirtinti, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, ir priežiūros 
įstaigai pateikia parengtą atitikties
patikrinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Į ataskaitą reikėtų įtraukti ne tik saugumo, bet visus kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams pagal šį reglamentą taikomus reikalavimus. Be to, reikalavimas kas 
dvejus metus rengti ataskaitą turėtų būti pakankama ir proporcinga priemonė, turint omenyje 
dėl jo atsirandančią administracinę ir finansinę naštą. Tačiau, jei įvyksta dideli pokyčiai, 
reikėtų atlikti patikrinimą, siekiant užtikrinti, kad pokyčiai neturėtų įtakos atitikčiai.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdama 1 dalies nuostatų, 
priežiūros įstaiga gali bet kada savo 
iniciatyva arba gavusi Komisijos prašymą 
patikrinti kvalifikuotus patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjus, kad 
patvirtintų, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos vis dar atitinka šiame reglamente 
nustatytas sąlygas. Priežiūros įstaiga 
praneša duomenų apsaugos institucijoms 
jos atliktų patikrinimų rezultatus, jeigu 
nustato, kad buvo padaryta asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų.

2. Nepažeisdama 1 dalies nuostatų ir jei 
kyla pagrįstų abejonių, priežiūros įstaiga 
gali bet kada savo iniciatyva arba gavusi 
kitos valstybės narės priežiūros įstaigos
prašymą patikrinti kvalifikuotus 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, 
kad patvirtintų, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos vis dar atitinka šiame reglamente 
nustatytas sąlygas. Priežiūros įstaiga 
praneša duomenų apsaugos institucijoms 
jos atliktų patikrinimų rezultatus, jeigu 
nustato, kad buvo padaryta asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų.

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad tokie patikrinimai negali būti atliekami savo nuožiūra ir kad jie turėtų 
būti grindžiami pagrįstais neatitikties požymiais. Frazė „gavusi Komisijos prašymą“ 
išbraukta, nes priežiūros įstaigos gali geriau įvertinti būtinybę atlikti tokį patikrinimą.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros įstaiga įgaliojama duoti 
kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams privalomus nurodymus 
ištaisyti saugumo patikrinimo ataskaitoje 
nurodytus reikalavimų vykdymo 
pažeidimus.

3. Priežiūros įstaiga įgaliojama duoti 
kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams privalomus nurodymus 
ištaisyti šiame reglamente nustatytų
reikalavimų vykdymo pažeidimus.

Pagrindimas

Iš pradinės formuluotės būtų galima manyti, kad priežiūros įstaiga įgaliojama duoti tik 
saugumo patikrinimu grindžiamus privalomus nurodymus. Neaišku, kodėl šiais įgaliojimais 
turėtų būti galima naudotis tik šio informacijos šaltinio atžvilgiu.
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Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti aplinkybes, procedūras ir 
formatus, taikytinus įgyvendinant 1, 2 ir 
4 dalių nuostatas. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti procedūras ir formatus, taikytinus 
įgyvendinant 1, 2 ir 4 dalių nuostatas. 
Komisija užtikrina, kad apibrėžiant pagal 
šį reglamentą taikytinus standartus būtų 
deramai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
subjektų pateiktas pastabas, pageidautina, 
poveikio vertinimo forma. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 

priežiūra
Siekdami palengvinti priežiūros įstaigos 
vykdomą priežiūrą, numatytą 13 
straipsnio 2 dalies a punkte, patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai praneša 
priežiūros įstaigai apie savo ketinimą 
pradėti teikti patikimumo užtikrinimo 
paslaugas ir apie technines bei 
organizacines priemones, kurių jie ėmėsi, 
kad suvaldytų riziką, susijusią su jų 
teikiamų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų saugumu, remdamiesi 15 
straipsnio 1 dalimi.

Pagrindimas

Pranešėja pataiso savo pateiktą 35 pakeitimą, kuriame per klaidą įrašytas žodis 
„kvalifikuotas“. 35 pakeitimo pagrindimas: pranešėja šį naują straipsnį nori įtraukti 
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siekdama palengvinti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų (nekvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų) priežiūros veiklą, kurią vykdo priežiūros įstaiga, ir užtikrinti 
būtiniausią nekvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinę galią.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai praneša priežiūros 
įstaigai apie savo ketinimą pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
paslaugą ir pateikia priežiūros įstaigai 
pripažintos nepriklausomos įstaigos 
atlikto saugumo patikrinimo ataskaitą, 
kaip nustatyta 16 straipsnio 1 dalyje. 
Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai gali pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
paslaugą pateikę priežiūros įstaigai 
pranešimą ir saugumo patikrinimo 
ataskaitą.

1. Jei patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ketina teikti kvalifikuotą 
patikimumo užtikrinimo paslaugą, jie 
praneša priežiūros įstaigai apie šį savo 
ketinimą ir kartu pateikia pripažintos 
nepriklausomos įstaigos atliktą saugumo 
patikrinimo ataskaitą, kaip nustatyta 
16 straipsnio 1 dalyje.

2. Pagal 1 dalį pateikę priežiūros įstaigai
reikiamus dokumentus, kvalifikuoti
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
įtraukiami į 18 straipsnyje nurodytus 
patikimus sąrašus, taip nurodant, kad 
pranešimas buvo pateiktas.

2. Pagal 1 dalį pateikus reikiamus 
dokumentus, priežiūros įstaiga patikrina, 
ar patikimumo užtikrinimo paslaugų
teikėjas ir jo teiktinos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos atitinka šio 
reglamento reikalavimus.

3. Priežiūros įstaiga patikrina, ar 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas arba jo teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šio reglamento 
reikalavimus.

3. Jei atlikus tikrinimą atitiktis 
reglamento reikalavimams patvirtinama,
priežiūros įstaiga ne vėliau kaip per 
mėnesį nuo pranešimo pateikimo pagal 
1 dalį suteikia patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjui kvalifikacijos statusą ir jį 
nurodo 18 straipsnyje nurodytame 
patikimame sąraše.

Priežiūros įstaiga, priėjusi teigiamų 
patikrinimo išvadų, ne vėliau kaip per 
mėnesį nuo pranešimo pateikimo pagal 
1 dalį patikimuose sąrašuose nurodo 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų 
kvalifikacijos statusą ir jų teikiamas 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
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paslaugas.
Jeigu per vieną mėnesį patikrinimas 
nebaigiamas, priežiūros įstaiga apie tai 
praneša kvalifikuotam patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjui, nurodydama 
vėlavimo priežastis ir laikotarpį, per kurį 
patikrinimas bus baigtas. 

Jeigu per vieną mėnesį patikrinimas 
nebaigiamas, priežiūros įstaiga apie tai 
praneša kvalifikuotam patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjui, nurodydama 
vėlavimo priežastis ir laikotarpį, per kurį 
patikrinimas bus baigtas. Visas laikotarpis 
negali viršyti trijų mėnesių.

4. Pagal 1 dalį pranešus apie kvalifikuotą 
patikimumo užtikrinimo paslaugą, 
atitinkama viešojo sektoriaus įstaiga negali 
atsisakyti atlikti administracinę procedūrą 
arba formalumus remdamasi tuo, kad ši 
paslauga nėra įtraukta į 3 dalyje nurodytus 
sąrašus.

4. Jei apie patikimumo užtikrinimo 
paslaugą buvo pranešta ir jai pagal šiame 
straipsnyje nustatytą procedūrą buvo 
suteiktas kvalifikacijos statusas, 
atitinkama viešojo sektoriaus įstaiga negali 
atsisakyti atlikti administracinę procedūrą 
arba formalumus remdamasi tuo, kad ši 
paslauga nėra įtraukta į 3 dalyje nurodytus 
sąrašus.

5. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti aplinkybes, formatus ir 
procedūras, taikytinus įgyvendinant 1, 2 ir 
3 dalių nuostatas. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės sudaro, tvarko ir saugiai 
skelbia 1 dalyje numatytus elektroniniu 
būdu pasirašytus arba užantspauduotus 
patikimus sąrašus, pateikdama juos tokia 
forma, kad juos būtų galima tvarkyti 
automatizuotomis priemonėmis.

2. Valstybės narės sudaro, tvarko ir saugiai 
skelbia 1 dalyje numatytus elektroniniu 
būdu pasirašytus arba užantspauduotus 
patikimus sąrašus, pateikdamos ir pačius 
sąrašus, ir atskirus sertifikatus tokia 
forma, kad juos būtų galima tvarkyti 
automatizuotomis priemonėmis.

Pagrindimas

Į šį pakeitimą įtrauktas paaiškinimas siekiant užtikrinti, kad programomis būtų galima 
tvarkyti sertifikatus, nes tai praktiškai būtina atliekant patvirtinimą.
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Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų apibrėžta 1 dalyje nurodyta 
informacija.

Išbraukta.

Pagrindimas

Informacija, susijusi su kvalifikuotais patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjais, turėtų būti 
nustatyta įgyvendinimo akte, o ne deleguotajame akte.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo 

ženklo „ES“ naudojimas
1. Kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
ženklą „ES“ gali naudoti kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, teikdami ir reklamuodami savo 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugas, atitinkančias šiame reglamente 
nurodytus reikalavimus.
2. Naudodami 1 dalyje nurodytą 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
ženklą „ES“, kvalifikuoti patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai atsako už 
tai, kad paslaugos atitiktų visus 
reglamente nurodytus taikomus 
reikalavimus.
3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
konkrečius privalomus kriterijus, 
susijusius su kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo ženklo „ES“ pateikimu, 
sudėtimi, dydžiu ir koncepcija. Komisija 
užtikrina, kad apibrėžiant pagal šį 
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reglamentą taikytinus standartus būtų 
deramai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
subjektų pateiktas pastabas, pageidautina, 
poveikio vertinimo forma. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Pagrindimas

Šio patikimumo užtikrinimo ženklo, kurį įvesti Europos Parlamentas jau prašė savo 2012 m. 
spalio 26 d. rezoliucijoje dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo, tikslas –
didinti vartotojų pasitikėjimą internetu, sukuriant lengvai atpažįstamą Europos ženklą. Be to, 
atsižvelgiant į tikslą didinti interneto patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo lygį, turėtų 
būti suteikta galimybė kvalifikuotam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui, kuris laikosi 
visų pirma 19 straipsnyje nurodytų reikalavimų, gauti šį ženklą ir pridėtinę vertę elektroninės 
prekybos srityje.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išduodamas kvalifikuotą sertifikatą, 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas tinkamomis priemonėmis 
pagal nacionalinius teisės aktus patikrina 
fizinio arba juridinio asmens, kuriam 
išduodamas kvalifikuotas sertifikatas, 
tapatybę ir, jeigu taikytina, visus jo 
specifinius rekvizitus.

Išduodamas kvalifikuotą sertifikatą, 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas tinkamomis priemonėmis 
pagal nacionalinius ir Sąjungos teisės 
aktus patikrina fizinio arba juridinio 
asmens, kuriam išduodamas kvalifikuotas 
sertifikatas, tapatybę ir, jeigu taikytina, 
visus jo specifinius rekvizitus.

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prieš užmegzdami sutartinius santykius, 
informuoja visus asmenis, kurie nori 
naudotis kvalifikuota patikimumo 
užtikrinimo paslauga, apie tikslias 
naudojimosi šia paslauga sąlygas;

c) prieš užmegzdami sutartinius santykius, 
informuoja visus asmenis, kurie nori 
naudotis kvalifikuota patikimumo 
užtikrinimo paslauga, apie tikslias 
naudojimosi šia paslauga sąlygas, įskaitant 
bet kokius naudojimosi ja apribojimus;

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naudoja patikimas sistemas ir 
produktus, kurie būtų apsaugoti nuo 
pakeitimų, ir užtikrina jų palaikomo 
proceso techninį saugumą ir patikimumą;

d) naudoja sistemas ir produktus, kurie 
būtų apsaugoti nuo neteisėtų pakeitimų, ir 
užtikrina jų palaikomo proceso techninį 
saugumą ir patikimumą;

Pagrindimas

Nors žodis „patikimas“ gali reikšti aukštesnį standartą, sistema galiausiai turi atitikti šios 
dalies reikalavimus. Neaišku, ar žodis „patikimos“ savaime yra papildomas reikalavimas. 
Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad turėtų būti leidžiama atlikti teisėtus pakeitimus.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) naudoja patikimas sistemas, skirtas 
patikrinama forma saugoti jiems pateiktus 
duomenis, kad:

e) naudoja sistemas, skirtas patikrinama 
forma saugoti jiems pateiktus duomenis, 
kad:

Pagrindimas

Nors žodis „patikimas“ gali reikšti aukštesnį standartą, sistema galiausiai turi atitikti šios 
dalies reikalavimus. Neaišku, ar žodis „patikimos“ savaime yra papildomas reikalavimas.
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Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies e punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jie būtų viešai skelbiami ir atsisiunčiami 
tik gavus asmens, kuriam buvo parengti
duomenys, sutikimą;

– jie būtų viešai skelbiami ir atsisiunčiami 
tik jeigu tai leidžiama pagal nacionalinės 
ar Sąjungos teisės aktus arba gavus 
asmens, su kuriuo susiję šie duomenys, 
sutikimą;

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) reikiamą laikotarpį registruoja visą 
reikiamą informaciją, susijusią su 
kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjo parengtais ir gautais 
duomenimis, pirmiausia tam, kad šią 
informaciją būtų galima panaudoti teismo 
bylose kaip įrodymą. Ši informacija gali 
būti registruojama elektroniniu būdu;

g) reikiamą laikotarpį (neatsižvelgiant į tai, 
ar kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas nustojo teikti 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugas) registruoja visą reikiamą 
informaciją, susijusią su kvalifikuoto 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo 
parengtais ir gautais duomenimis, 
pirmiausia tam, kad šią informaciją būtų 
galima panaudoti teismo bylose kaip 
įrodymą. Ši informacija gali būti 
registruojama elektroniniu būdu;

Pagrindimas

Svarbu, kad reikiamą informaciją būtų galima gauti net jeigu paslaugų teikėjas nutraukė savo 
veiklą.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai, išduodantys 
kvalifikuotus sertifikatus, per dešimt 
minučių nuo sertifikato atšaukimo 
užregistruoja tokį atšaukimą savo 
sertifikatų duomenų bazėse.

3. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai, išduodantys 
kvalifikuotus sertifikatus, tą pačią darbo 
dieną, kurią sertifikatas buvo atšauktas, o 
jei sertifikatas atšauktas savaitgalį ar 
valstybinės šventės dieną – kitą darbo 
dieną užregistruoja sertifikato atšaukimą 
savo sertifikatų duomenų bazėse.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdami į 3 dalį, kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
išduodantys kvalifikuotus sertifikatus, 
pateikia kiekvienai pasikliaujančiajai šaliai 
informaciją apie jų išduotų kvalifikuotų 
sertifikatų galiojimą arba atšaukimą. Ši 
informacija bet kuriuo metu pateikiama 
bent apie sertifikatus, taikant automatizuotą 
būdą, kuris turėtų būti saugus, 
nemokamas ir veiksmingas.

4. Atsižvelgdami į 3 dalį, kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
išduodantys kvalifikuotus sertifikatus, 
pateikia kiekvienai pasikliaujančiajai šaliai 
informaciją apie jų išduotų kvalifikuotų 
sertifikatų galiojimą arba atšaukimą. Ši 
informacija bet kuriuo metu pateikiama 
bent apie sertifikatus, taikant automatizuotą 
būdą.

Pagrindimas

Neaišku, kokia yra tiksli žodžių „veiksmingas“ ir „saugus“ reikšmė. Frazė „bet kuriuo metu“ 
jau reiškia patikimumą. Be to, kitaip nei viešojo sektoriaus paslaugos, privačiojo sektoriaus 
sprendimai negali visada būti nemokami. Tokiomis paslaugomis besinaudojančios šalys 
turėtų galėti laisvai pasirinkti pagrindinį savo verslo modelį.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti patikimoms sistemoms ir 
produktams taikytinų standartų numerius. 
Jeigu patikimos sistemos ir produktai 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis 19 straipsnio reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija 
skelbia šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti patikimoms sistemoms ir 
produktams taikytinų standartų numerius. 
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento tikslais, būtų tinkamai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių 
indėlį, pageidautina – atliekant poveikio 
vertinimą. Jeigu patikimos sistemos ir 
produktai atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis 19 straipsnio reikalavimams 
yra užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija 
skelbia šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Negalima atsisakyti pripažinti 
elektroninio parašo teisinės galios ir jo
tinkamumo naudoti kaip įrodymą teismo 
bylose tik dėl to, kad parašas yra 
elektroninis.

1. Elektroninis parašas turi teisinę galią ir 
gali būti tinkamas naudoti kaip įrodymas
teismo bylose. Turi būti atsižvelgiama į 
tai, kad kvalifikuotas elektroninis parašas 
suteikia aukštesnį saugumo lygį nei kitų 
rūšių elektroniniai parašai.

Pagrindimas

Pranešėja, atsižvelgdama į sunkumus, kurių kilo verčiant jos pasiūlytą 43 pakeitimą iš 
prancūzų kalbos į anglų kalbą, nusprendė pateikti naują pakeitimą anglų kalba ir iš naujo 
suformuluoti šią dalį.
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Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė 
galia yra lygiavertė rašytiniam parašui.

2. Kvalifikuotas elektroninis parašas 
atitinka parašo teisinius reikalavimus dėl 
elektronine forma pateiktų duomenų taip 
pat, kaip rašytinis parašas atitinka tokius 
reikalavimus dėl duomenų popieriuje.

Pagrindimas

Direktyvos 1999/93/EB formuluotėje tinkamiau atsižvelgiama į skirtingas nacionalines 
formas ir procedūrinius reikalavimus.

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Galiojantis kvalifikuotas elektroninis 
parašas pagrindžia prima facie įrodymą, 
kad elektroniniai dokumentai, su kuriais 
tas parašas susiejamas, yra tikri ir 
vientisi.

Pagrindimas

Sąvoka „galiojantis“ siejama su pasiūlymo dėl reglamento 25 straipsnio 1 dalimi. Ypatinga 
įrodomoji vertė parašui gali būti suteikiama tik jei patvirtinama, kad jis yra galiojantis.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuoti elektroniniai parašai 
pripažįstami ir priimami visose valstybėse 
narėse.

3. Kvalifikuoti elektroniniai parašai 
pripažįstami ir priimami valstybėse narėse 
ir Sąjungos institucijose.

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu reikalaujama elektroninio parašo, 
kurio saugumo užtikrinimo lygis yra 
žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
parašo, ypač jeigu valstybė narė, deramai 
vertindama su šia paslaugą susijusius 
pavojus, tokio parašo reikalauja tam, kad 
būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus
įstaigos virtualiai teikiama paslauga,
pripažįstami ir priimami visi elektroniniai 
parašai, kurių saugumo užtikrinimo lygis 
yra bent jau ne žemesnis.

4. Jeigu valstybė narė arba Sąjungos 
institucijos, įstaigos, organai ir tarnybos, 
deramai įvertinusios su tokia paslauga 
susijusius pavojus, reikalauja elektroninio 
parašo, kurio saugumo užtikrinimo lygis 
yra žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
parašo, tam, kad būtų galima įvykdyti 
sandorį su viešojo sektoriaus įstaiga, 
norint pasinaudoti ta virtualiai teikiama 
paslauga pripažįstami ir priimami visi 
elektroniniai parašai, kurių saugumo 
užtikrinimo lygis yra bent jau ne žemesnis.

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
tarpvalstybiniu lygmeniu pasinaudoti 
viešojo sektoriaus įstaigos teikiama 
virtualiąja paslauga būtų naudojamas 
elektroninis parašas, kurio saugumo 
užtikrinimo lygis būtų aukštesnis nei 
kvalifikuoto elektroninio parašo.

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
tarpvalstybiniu lygmeniu pasinaudoti 
viešojo sektoriaus įstaigos teikiama 
virtualiąja paslauga būtų naudojamas 
elektroninis parašas, kurio saugumo lygis 
būtų aukštesnis nei kvalifikuoto 
elektroninio parašo.

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ tekstui nesuteikia jokios papildomos vertės.
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Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų apibrėžti įvairūs 4 dalyje 
minimi elektroninio parašo saugumo 
lygiai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi elektroninių parašų įvairių saugumo lygių apibūdinimas yra pagrindinė reglamento 
dalis, nuomonės referentė nemano, kad šį klausimą reikėtų reglamentuoti deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti elektroninio parašo saugumo 
lygiams taikytinų standartų numerius. Jeigu 
elektroninis parašas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis pagal 
6 dalį priimtame deleguotajame teisės akte 
apibrėžtam saugumo lygiui yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti elektroninio parašo saugumo 
lygiams taikytinų standartų numerius.
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento tikslais, būtų tinkamai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių 
indėlį, pageidautina – atliekant poveikio 
vertinimą. Jeigu elektroninis parašas 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis pagal 6 dalį priimtame 
deleguotajame teisės akte apibrėžtam 
saugumo lygiui yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.
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Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti I priede 
nustatyti reikalavimai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai yra tinkamesnė priemonė, todėl ši dalis sujungta su kita dalimi.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
parašo sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis I priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Komisija užtikrina, kad 
nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento tikslais, būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, pageidautina – atliekant 
poveikio vertinimą. Jeigu kvalifikuotas 
elektroninio parašo sertifikatas atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
I priede nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija 
skelbia šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo kūrimo įtaisams taikytinų standartų 
numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
parašo kūrimo įtaisas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis II priede 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo kūrimo įtaisams taikytinų standartų 
numerius. Komisija užtikrina, kad 
nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento tikslais, būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, pageidautina – atliekant 
poveikio vertinimą. Jeigu kvalifikuotas 
elektroninio parašo kūrimo įtaisas atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
II priede nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija 
skelbia šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti elektroninio parašo kūrimo 
įtaisai gali būti sertifikuojami valstybių 
narių paskirtų atitinkamų viešųjų arba 

1. Kvalifikuoti elektroninio parašo kūrimo 
įtaisai turi būti sertifikuojami valstybių 
narių paskirtų viešųjų arba privačių
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privačių įstaigų, jeigu buvo atliktas jų 
saugumo vertinimas pagal vieną iš 
informacinių technologijų produktų 
saugumo vertinimo standartų, įtrauktų į 
Komisijos įgyvendinimo aktais sudaromą 
sąrašą. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Komisija skelbia 
šiuos aktus Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

sertifikavimo įstaigų, atlikus jų saugumo
vertinimą pagal vieną iš informacinių 
technologijų produktų saugumo vertinimo 
standartų, įtrauktų į Komisijos 
įgyvendinimo aktais sudaromą sąrašą.
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento tikslais, būtų tinkamai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių 
indėlį, pageidautina – atliekant poveikio 
vertinimą. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija 
skelbia šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Sertifikavimo procesas – tai labai svarbus etapas taikant elektroninių paslaugų saugumo 
užtikrinimo priemonę. Jeigu šis procesas nebus privalomas, mažai tikėtina, kad paslaugų 
teikėjai jį taikys. Tačiau šalis, kuri prašo patvirtinti patikimumo užtikrinimo paslaugos 
tinkamumą, turi žinoti, ar verta pasitikėti parašo kūrimo įtaisu. Dėl šios priežasties 
privalomas sertifikavimas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga, yra labai svarbus.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
galiojimo patvirtinimo standartų numerius. 
Jeigu kvalifikuotų elektroninių parašų 
galiojimo patvirtinimas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 1 dalyje 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
galiojimo patvirtinimo standartų numerius.
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento tikslais, būtų tinkamai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių 
indėlį, pageidautina – atliekant poveikio 
vertinimą. Jeigu kvalifikuotų elektroninių 
parašų galiojimo patvirtinimas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 1 dalyje 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
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Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) suteikia pasikliaujančioms šalims 
galimybę galiojimo patvirtinimo 
procedūros rezultatus gauti automatizuotu 
būdu, kuris būtų patikimas, veiksmingas ir
susietas su kvalifikuotos galiojimo 
patvirtinimo paslaugos teikėjo saugiu 
elektroniniu parašu arba saugiu 
elektroniniu spaudu.

b) suteikia pasikliaujančioms šalims 
galimybę galiojimo patvirtinimo 
procedūros rezultatus gauti automatizuotu 
būdu, kuris būtų susietas su kvalifikuotos 
galiojimo patvirtinimo paslaugos teikėjo 
saugiu elektroniniu parašu arba saugiu 
elektroniniu spaudu.

Pagrindimas

Neaišku, ką reiškia sąvoka „veiksmingas ir patikimas“. Bet kokiu atveju tai turėtų būti 
nuspręsta paslaugų teikėjo pasirinktame verslo modelyje, nes paslaugų teikėjai labai 
suinteresuoti teikti vartotojams veiksmingas ir patikimas paslaugas.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti 1 dalyje nurodytoms 
kvalifikuotoms galiojimo patvirtinimo 
paslaugoms taikytinų standartų numerius. 
Jeigu kvalifikuoto elektroninio parašo 
galiojimo patvirtinimo paslauga atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
1 dalies b punkte nustatytiems 

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti 1 dalyje nurodytoms 
kvalifikuotoms galiojimo patvirtinimo 
paslaugoms taikytinų standartų numerius.
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento tikslais, būtų tinkamai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių 
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reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

indėlį, pageidautina – atliekant poveikio 
vertinimą. Jeigu kvalifikuoto elektroninio 
parašo galiojimo patvirtinimo paslauga 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis 1 dalies b punkte nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
ilgalaikės apsaugos standartų numerius. 
Jeigu kvalifikuotų elektroninių parašų 
ilgalaikės apsaugos priemonės atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 1 dalyje 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių parašų 
ilgalaikės apsaugos standartų numerius.
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento tikslais, būtų tinkamai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių 
indėlį, pageidautina – atliekant poveikio 
vertinimą. Jeigu kvalifikuotų elektroninių 
parašų ilgalaikės apsaugos priemonės 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotam elektroniniam spaudui 
suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
duomenų, su kuriais šis spaudas 
susiejamas, kilmės ir vientisumo 
užtikrinimo.

2. Galiojantis kvalifikuotas elektroninis 
spaudas mažiausiai pagrindžia 
prima facie įrodymą, kad elektroniniai 
dokumentai, su kuriais šis spaudas 
susiejamas, yra tikri ir vientisi. Tai neturi 
įtakos nacionaliniams reikalavimams dėl 
įgaliojimo ir atstovavimo.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuoti elektroniniai spaudai 
pripažįstami ir priimami visose valstybėse 
narėse.

3. Kvalifikuoti elektroniniai spaudai 
pripažįstami visose valstybėse narėse.

Pagrindimas

Neaiškus sąvokų „pripažinti“ ir „priimti“ skirtumas. Ši dalis, kitaip nei atitinkamos su 
elektroniniais parašais susijusios nuostatos, neišbraukta, nes ne visose valstybėse narėse 
įdiegta (elektroninio) spaudo sąvoka.

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu reikalaujama elektroninio spaudo, 
kurio saugumo užtikrinimo lygis yra 
žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
spaudo, ypač jeigu valstybė narė, deramai 

4. Jeigu reikalaujama elektroninio spaudo, 
kurio saugumo lygis yra žemesnis nei 
kvalifikuoto elektroninio spaudo, ypač 
jeigu valstybė narė, deramai vertindama su 
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vertindama su šia paslaugą susijusius 
pavojus, tokio spaudo reikalauja tam, kad 
būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga, 
priimami visi elektroniniai spaudai, kurių 
saugumo užtikrinimo lygis yra bent jau ne 
žemesnis.

šia paslauga susijusius pavojus, tokio 
spaudo reikalauja tam, kad būtų galima 
pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos 
virtualiai teikiama paslauga, norint 
pasinaudoti ta virtualiai teikiama 
paslauga priimami visi elektroniniai 
spaudai, kurių saugumo užtikrinimo lygis 
yra bent jau ne žemesnis.

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ tekstui nesuteikia jokios papildomos vertės.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos 
virtualiai teikiama paslauga būtų 
naudojamas elektroninis spaudas, kurio 
saugumo užtikrinimo lygis būtų aukštesnis 
nei kvalifikuoto elektroninio spaudo.

5. Valstybės narės nereikalauja, kad norint 
tarpvalstybiniu lygmeniu pasinaudoti 
viešojo sektoriaus įstaigos virtualiai 
teikiama paslauga būtų naudojamas 
elektroninis spaudas, kurio saugumo lygis 
būtų aukštesnis nei kvalifikuoto 
elektroninio spaudo.

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ tekstui nesuteikia jokios papildomos vertės.

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų apibrėžti įvairūs 4 dalyje 
minimi elektroninių spaudų saugumo 
užtikrinimo lygiai.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Kadangi elektroninių spaudų įvairių saugumo lygių apibūdinimas yra pagrindinė reglamento 
dalis, nuomonės referentė nemano, kad šį klausimą reikėtų reglamentuoti deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių spaudų 
saugumo užtikrinimo lygiams taikytinų 
standartų numerius. Jeigu elektroninis 
spaudas atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis pagal 6 dalį priimtame 
deleguotajame teisės akte apibrėžtam 
saugumo užtikrinimo lygiui yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotų elektroninių spaudų 
saugumo užtikrinimo lygiams taikytinų 
standartų numerius. Komisija užtikrina, 
kad nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento tikslais, būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, pageidautina – atliekant 
poveikio vertinimą. Jeigu elektroninis 
spaudas atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis pagal 6 dalį priimtame 
deleguotajame teisės akte apibrėžtam 
saugumo užtikrinimo lygiui yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
spaudo sertifikatams taikytinų standartų 

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
spaudo sertifikatams taikytinų standartų 
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numerius. Jeigu kvalifikuotas elektroninio 
spaudo sertifikatas atitinka tuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis III priede 
nustatytiems reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

numerius. Komisija užtikrina, kad 
nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento tikslais, būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, pageidautina – atliekant 
poveikio vertinimą. Jeigu kvalifikuotas 
elektroninio spaudo sertifikatas atitinka 
tuos standartus, laikoma, kad atitiktis 
III priede nustatytiems reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija 
skelbia šiuos aktus Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotai elektroninei laiko žymai 
suteikiama teisinė prezumpcija dėl laiko, 
kuris joje nurodomas, tikrumo ir 
duomenų, su kuriais ji susiejama, 
vientisumo.

2. Kvalifikuota elektroninė laiko žyma 
pagrindžia mažiausiai prima facie 
įrodymą, kad laikas, kuris joje nurodomas,
yra teisingas, o su ja susijęs elektroninis 
dokumentas yra vientisas.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti tikslaus laiko susiejimo su 
duomenimis ir tikslaus laiko šaltinio 
standartų numerius. Jeigu tikslus laiko 

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti tikslaus laiko susiejimo su 
duomenimis ir tikslaus laiko šaltinio 
standartų numerius. Komisija užtikrina, 
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susiejimas su duomenimis ir tikslus laiko 
šaltinis atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

kad nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento tikslais, būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, pageidautina – atliekant 
poveikio vertinimą. Jeigu tikslus laiko 
susiejimas su duomenimis ir tikslus laiko 
šaltinis atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Elektroninis dokumentas laikomas 
lygiaverčiu popieriniam dokumentui ir 
priimtinu kaip įrodymas teismo bylose, 
atsižvelgiant į jo tikrumo ir vientisumo 
užtikrinimo lygį.

1. Negalima atsisakyti pripažinti 
elektroninio dokumento teisinę galią ir jo 
tinkamumą naudoti kaip įrodymą teismo 
bylose tik dėl to, kad dokumentas yra 
elektroninis.

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dokumentui su asmens, kuris yra 
kompetentingas parengti atitinkamą 
dokumentą, kvalifikuotu elektroniniu 
parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
jo tikrumo ir vientisumo, jeigu dokumente 
nėra kintamų elementų, dėl kurių
dokumentas galėtų būti automatiškai

2. Dokumento su kvalifikuotu elektroniniu 
parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu teisinė galia yra lygiavertė 
popierinio dokumento su rašytiniu parašu 
ar fiziniu spaudu teisinei galiai, kai tai 
numatyta nacionaliniais teisės aktais, 
jeigu dokumente nėra kintamų elementų, 
dėl kurių dokumentą būtų galima pakeisti
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pakeistas. automatiškai.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu viešojo sektoriaus įstaigai 
virtualiai teikiant paslaugą reikalaujama 
originalaus dokumento arba sertifikuotos 
kopijos, valstybėse narėse, netaikant jokių 
papildomų reikalavimų, priimami bent 
elektroniniai dokumentai, kuriuos yra 
parengę asmenys, kompetentingi rengti 
atitinkamus dokumentus, ir kurie pagal 
valstybės narės, kurioje toks dokumentas 
buvo parengtas, nacionalinius teisės aktus 
laikomi originalais arba sertifikuotomis 
kopijomis.

Išbraukta.

Pagrindimas

34 straipsnio 3 dalis keltų abejonių dėl apostilės, kaip pasiteisinusios priemonės užsienyje 
išduotiems dokumentams pripažinti, be to, Komisija ją turėtų reglamentuoti iš naujo.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti elektroninių parašų ir spaudų, 
kurie priimami visais atvejais, kai valstybė 
narė viešojo sektoriaus įstaigos virtualiai 
teikiamos paslaugos suteikimo tikslais 
reikalauja dokumento su parašu arba 
spaudu, kaip nurodyta 2 dalyje, formatus. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.
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Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Naudojantis elektroninio pristatymo 
paslauga išsiųsti arba gauti duomenys 
priimami kaip įrodymas teismo bylose, 
atsižvelgiant į duomenų vientisumą ir 
datos bei laiko, kada konkretus adresatas 
išsiuntė arba gavo duomenis, tikrumą.

1. Naudojantis elektroninio pristatymo 
paslauga išsiųsti arba gauti duomenys 
priimami kaip įrodymas teismo bylose. 

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Naudojantis elektroninio pristatymo 
paslauga išsiųstiems arba gautiems 
duomenims suteikiama teisinė 
prezumpcija dėl duomenų vientisumo ir 
kvalifikuotos elektroninio pristatymo 
sistemos nurodyto duomenų išsiuntimo 
arba gavimo datos ir laiko tikslumo.

2. Naudojantis elektroninio pristatymo 
paslauga išsiųstiems arba gautiems 
duomenims galioja mažiausiai prima facie 
įrodymas, kad duomenys tikri ir kad
kvalifikuotos elektroninio pristatymo 
sistemos nurodyto duomenų išsiuntimo 
arba gavimo data ir laikas teisingi.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šis straipsnis nedaro poveikio 
Reglamentui (EB) Nr. 1348/2000.
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Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų nustatoma duomenų 
siuntimo arba gavimo naudojantis 
elektroninėmis pristatymo paslaugomis 
mechanizmų specifikacija ir kurie būtų 
skirti pagerinti elektroninių pristatymo 
paslaugų tarpusavio sąveikumą.

Išbraukta.

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti duomenų siuntimo ir gavimo 
procesams taikytinų standartų numerius. 
Jeigu duomenų siuntimo ir gavimo 
procesas atitinka šiuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti duomenų siuntimo ir gavimo 
procesams taikytinų standartų numerius.
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento tikslais, būtų tinkamai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių 
indėlį, pageidautina – atliekant poveikio 
vertinimą. Jeigu duomenų siuntimo ir 
gavimo procesas atitinka šiuos standartus, 
laikoma, kad atitiktis 1 dalyje nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.
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Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems svetainės 
tapatumo nustatymo sertifikatams taikytinų 
standartų numerius. Jeigu kvalifikuotas 
svetainės tapatumo nustatymo sertifikatas 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis IV priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems svetainės 
tapatumo nustatymo sertifikatams taikytinų 
standartų numerius. Komisija užtikrina, 
kad nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento tikslais, būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, pageidautina – atliekant 
poveikio vertinimą. Jeigu kvalifikuotas 
svetainės tapatumo nustatymo sertifikatas 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis IV priede nustatytiems 
reikalavimams yra užtikrinta. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas svarbus visiems šio dokumento straipsniams, kuriuose kalbama apie standartų 
taikymą.

Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 
5 dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje, 
16 straipsnio 5 dalyje, 18 straipsnio 
5 dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 
21 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 
3 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 
27 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 
6 dalyje, 29 straipsnio 4 dalyje, 
30 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnyje, 
35 straipsnio 3 dalyje ir 37 straipsnio 
3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 5 
dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 
2 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje, 29 
straipsnio 4 dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 
31 straipsnyje ir 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.
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deleguotuosius teisės aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio
3 dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje,
15 straipsnio 5 dalyje, 16 straipsnio 
5 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 
20 straipsnio 6 dalyje, 21 straipsnio 
4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 
25 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 
2 dalyje, 28 straipsnio 6 dalyje, 
29 straipsnio 4 dalyje, 30 straipsnio
2 dalyje, 31 straipsnyje, 35 straipsnio 
3 dalyje ir 37 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl 
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 
nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau
galiojantiems deleguotiesiems teisės 
aktams.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 
3 dalyje, 16 straipsnio 5 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 2 
dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 
4 dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 31 
straipsnyje ir 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu 
dėl atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas.
Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 
5 dalį, 15 straipsnio 5 dalį, 16 straipsnio 
5 dalį, 18 straipsnio 5 dalį, 20 straipsnio 
6 dalį, 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 
3 dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 
2 dalį, 28 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 
4 dalį, 30 straipsnio 2 dalį, 31 straipsnį,

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 16 straipsnio 5 
dalį, 23 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 2 
dalį, 27 straipsnio 2 dalį, 29 straipsnio 4 
dalį, 30 straipsnio 2 dalį, 31 straipsnį ir 37 
straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius nuo pranešimo Europos 
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35 straipsnio 3 dalį ir 37 straipsnio 3 dalį 
priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitas. 
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
po ketverių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Vėlesnės ataskaitos teikiamos 
kas ketverius metus.

Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šio reglamento taikymo ataskaitas. 
Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 
po dvejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Vėlesnės ataskaitos teikiamos 
kas ketverius metus.

Pagrindimas

Atsižvelgdama į naujoves, kurios įtrauktos į reglamentą, ir į tai, kad reglamentas tiesiogiai 
taikomas valstybių narių nacionalinėje teisėje, nuomonės referentė mano, kad pirmoji 
vertinimo ataskaita turėtų būti pateikta ne vėliau kaip po dvejų metų nuo reglamento 
įsigaliojimo.

Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šia ataskaita turi būti suteikiama 
galimybė nustatyti, ar reikėtų keisti šio 
reglamento taikymo sritį siekiant 
atsižvelgti į technologijų, rinkos ir teisinių 
aplinkybių raidą valstybėse narėse ir 
tarptautiniu lygmeniu; apskritai 
ataskaitoje turi būti nurodyta, ar 
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reglamentas padėjo pasiekti tikslus, kurie 
jame buvo nustatyti siekiant didinti 
pasitikėjimą virtualiąja aplinka. Visų 
pirma ataskaitoje turi būti įvertintas 13, 
16 ir 19 straipsnių taikymas. Su ataskaita, 
jeigu reikia, pateikiami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šia ataskaita turi būti suteikiama 
galimybė nustatyti, ar reikėtų keisti šio 
reglamento taikymo sritį siekiant 
atsižvelgti į technologijų, rinkos ir teisinių 
aplinkybių raidą valstybėse narėse ir 
tarptautiniu lygmeniu; apskritai 
ataskaitoje turi būti nurodyta, ar 
reglamentas padėjo pasiekti tikslus, kurie 
jame buvo nustatyti siekiant didinti 
pasitikėjimą virtualiąja aplinka. Visų 
pirma ataskaitoje turi būti įvertintas 13, 
16 ir 19 straipsnių taikymas. Su ataskaita, 
jeigu reikia, pateikiami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
III Priedo 1 dalies b punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neskelbtini duomenys, minimi Direktyvos 
95/46/EB 8 straipsnyje, nėra tvarkomi.

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
IV Priedo 1 dalies b punkto 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neskelbtini duomenys, minimi Direktyvos 
95/46/EB 8 straipsnyje, nėra tvarkomi.
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