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Pakeitimas 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2011 m. kovo 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/24/ES dėl pacientų teisių į 
tarpvalstybines sveikatos priežiūros 
paslaugas įgyvendinimo įsteigtas už 
e. sveikatą atsakingų nacionalinių 
valdžios institucijų tinklas. Siekiant 
pagerinti tarpvalstybinių sveikatos 
priežiūros paslaugų saugumą ir 
tęstinumą, reikalaujama, kad šis tinklas 
parengtų tarpvalstybinio prisijungimo prie 
elektroninių sveikatos priežiūros 
duomenų ir paslaugų gaires, be kitų 
dalykų, padėdamas rengti „bendras 
identifikavimo ir autentifikavimo 
priemones, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos perduoti duomenis 
teikiant tarpvalstybines sveikatos 
priežiūros paslaugas“. Abipusis 
elektroninės atpažinties ir tapatumo 
nustatymo priemonių pripažinimas ir 
priėmimas yra labai svarbus Europos 
gyventojų tarpvalstybinės sveikatos 
priežiūros faktinio užtikrinimo veiksnys. 
Kai žmonės keliauja gydymosi tikslais, jų 
medicininiai duomenys turi būti prieinami 
toje šalyje, kurioje šie žmonės gydomi. 
Tam būtina vientisa, saugi ir patikima 
elektroninės atpažinties sistema;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2011/24/ES galioja ir yra taikoma, nesvarbu, ar apie ją primenama, todėl ši 
konstatuojamoji dalis turėtų būti išbraukta kaip nereikalinga.
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Pakeitimas 57
Matteo Salvini

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 
susijusių infrastruktūrų. Šio reglamento 
paskirtis – užtikrinti, kad naudojantis 
valstybių narių siūlomomis 
tarpvalstybinėmis virtualiosiomis 
paslaugomis būtų galima užtikrinti aukšto 
saugos lygio elektroninę atpažintį ir 
tapatumo nustatymą, numatant ir 
skirtingus saugos lygmenis, kurie būtų 
priskiriami pagal paslaugų, kuriomis 
leidžiama naudotis, tipą;

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu numatyti skirtingus saugos lygius. Reglamento pasiūlyme tiksliai nenurodoma, 
prie kokių paslaugų suteikiama prieiga elektroninės atpažinties priemonėmis. Prieiga prie 
privačių ir neskelbtinų duomenų turi būti susieta su „tapatybės patikimumo“ lygmeniu, kuris 
skirtųsi nuo lygmens, reikalingo norint gauti bendro pobūdžio informaciją ar atlikti 
operacijas.

Pakeitimas 58
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo (11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo 
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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;

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 saugią
elektroninę atpažintį ir tapatumo 
nustatymą, visapusiškai laikantis 
technologinio neutralumo principo;

Or. en

Pakeitimas 59
Matteo Salvini

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 ir neutralumą, siekiant 
aukšto lygio pasitikėjimo ir pavojaus lygį 
atitinkančio saugumo. Šiuo požiūriu 
svarbu, kad įgyvendindamos pirmiau 
minėtą bendradarbiavimo priemonę, 
valstybės narės atliktų prevencinę 
elektroninės atpažinties schemų 
technologijų patikrą. Šį bendradarbiavimą 
turėtų palengvinti valstybių narių 
keitimasis informacija ir geriausiąja 
patirtimi, siekiant užtikrinti abipusį 
pripažinimą;

Or. it



PE508.270v01-00 6/136 AM\933270LT.doc

LT

Pagrindimas

Reglamento pasiūlyme nenumatyta priemonių, kuriomis valstybė narė galėtų užginčyti 
pranešime nurodytosios elektroninės atpažinties schemos techninę atitiktį. Dėl šios spragos 
ES gali paplisti standartų neatitinkančios schemos. Reglamente numatytas suderinimas gali 
virsti nacionalinių teisės aktų nuostatų „apėjimu“ ir paskatinti parankios jurisdikcijos 
paieškas.

Pakeitimas 60
Anna Maria Corazza Bildt

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;

Or. en

Pakeitimas 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

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 

(17) šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 
nustatyta bendroji teisinė elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
naudojimo sistema. Tačiau jame neturėtų 
būti nustatyta bendroji pareiga naudotis 
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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
nacionaliniais arba Sąjungos teisės aktais
nustatytų formos reikalavimų;

šiomis paslaugomis. Pirmiausia juo 
neturėtų būti reglamentuojamas paslaugų 
teikimas remiantis savanoriškais 
susitarimais pagal privatinę teisę. Šis 
reglamentas neturėtų turėti įtakos 
reikalavimams dėl sutarčių formos, 
sudarymo ar veiksmingumo arba kitokių 
pagal privatinę teisę nustatytų pareigų 
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 turėti 
įtakos 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;

Or. de

Pakeitimas 62
Toine Manders

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 būtų siekiama 
skatinti diegti naujoves;

Or. en

Pakeitimas 63
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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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 
lygis;

(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 
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;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 64
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekiant sustiprinti žmonių
pasitikėjimą vidaus rinka ir paskatinti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų ir 

(22) siekiant sustiprinti mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) bei vartotojų pasitikėjimą 
vidaus rinka ir paskatinti patikimumo 
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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 
lygis;

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 lygis;

Or. en

Pakeitimas 65
András Gyürk

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;

Or. en

Pakeitimas 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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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, turi 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;

Or. fr

Pakeitimas 67
Andreas Schwab

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;

Or. de

Pakeitimas 68
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis
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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;

Or. de

Pakeitimas 69
Cristian Silviu Buşoi

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) elektroniniai spaudai turėtų būti 
laikomi turinčiais tokią pat teisinę galią 
kaip ir fiziškai įspausti spaudai, kaip 
nustatyta nacionalinės teisės aktuose;

Or. en

Pakeitimas 70
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
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. 

Išbraukta.
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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;

Or. de

Pakeitimas 71
Toine Manders

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;

Or. en

Pakeitimas 72
Marielle Gallo

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

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 

(49) kad būtų galima lanksčiai ir greitai 
papildyti tam tikrus šio reglamento detalius 
techninius aspektus, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
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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;

290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus dėl: 
elektroninės atpažinties sąveikumo; 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams privalomų saugumo priemonių; 
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; pristatymo 
paslaugų sąveikumo. Labai svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
surengtų atitinkamas konsultacijas, 
įskaitant konsultacijas su ekspertais;

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 73
Marielle Gallo

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; 
be kitų dalyvių, ją finansuoja Europos 
Sąjunga ir nacionalinės valdžios 
institucijos. Siekiant užtikrinti aukštą 
elektroninės atpažinties ir elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
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saugumo lygį, ypač Europos Komisijai 
rengiant deleguotuosius ir įgyvendinimo 
aktus, turi būti 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);

Or. fr

Pakeitimas 74
Matteo Salvini

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 elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų, skirtų 
elektroninėms operacijoms atlikti, 
taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą, užtikrinti 
aukštą saugumo lygį ir sustiprinti piliečių 
pasitikėjimą skaitmenine aplinka.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai padėti įgyvendinti reglamento tikslus didinant pasitikėjimą saugiomis ir 
patikimomis tarpvalstybinėmis elektroninėmis operacijomis, būtina užtikrinti aukštą saugos 
lygį ir sumažinti visuotinio virtualiosios erdvės saugumo susilpnėjimo pavojų, kuris gali kilti 
kaip nevalingas reglamento padarinys.

Pakeitimas 75
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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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.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „elektroninių“ nereikalingas.

Pakeitimas 76
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kiek tai sietina su svetainėmis, jau nustatyti vartotojų bendrai priimami ir pripažįstami 
pramonės standartai. Todėl neaišku, kokia yra kvalifikuotų svetainių sertifikatų pridėtinė 
vertė. Be to, internetas yra visuotinio pobūdžio, todėl vartotojai gali patekti ir į Europos 
Sąjungos teisės aktais reglamentuojamas, ir į nereglamentuojamas svetaines. Dėl to gali 
atsirasti painiava ir netikrumas, ypač todėl, kad vadinamosios nekvalifikuotos svetainės 
savaime nebūtų mažiau saugios.

Pakeitimas 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 78
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad vidaus rinkoje būtų galima laisvai teikti ir nekvalifikuotas paslaugas.

Pakeitimas 79
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atpažinčiai, kuri atliekama, įgaliojama 
atlikti arba pripažįstama valstybių narių, ir 
Sąjungoje veiklą vykdantiems patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams.

Or. en

Pakeitimas 80
Jürgen Creutzmann

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 valstybių 
narių pripažįstamai ir jų arba jų vardu 
išduodamai elektroninei atpažinčiai ir 
Sąjungoje įsisteigusiems patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams.

Or. en

Pagrindimas

Iš esmės, jei valstybė narė pripažįsta privačiojo sektoriaus schemą, apie ją reikėtų pranešti.

Pakeitimas 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šis reglamentas netaikomas elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimui 
tik pagal savanoriškus susitarimus, 
sudarytus pagal privatinę teisę. Negalima 
atsisakyti pripažinti tokių patikimumo 
užtikrinimo paslaugų galiojimo, iš 
savanoriškų susitarimų kylančios jų 
teisinės galios ir jų tinkamumo naudoti 
kaip įrodymo teismo bylose tik todėl, kad:
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– jos yra elektroninės,
– jos nepatvirtintos kvalifikuotu 
elektroninio parašo sertifikatu, 
kvalifikuotu elektroninio spaudo 
sertifikatu ar kvalifikuotu svetainės 
tapatumo nustatymo sertifikatu,
– jas teikia ne kvalifikuotas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas arba
– jos nėra sukurtos naudojantis 
kvalifikuotu elektroninio parašo kūrimo 
įtaisu arba kvalifikuotu elektroninio 
spaudo kūrimo įtaisu.

Or. en

Pakeitimas 82
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šis reglamentas netaikomas elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimui, 
kai uždaros grupės šalims jos teikiamos 
tik vidaus tikslais. Jokia trečioji šalis, 
norinti užginčyti tokios patikimumo 
užtikrinimo paslaugos galiojimą, negali to 
padaryti tik todėl, kad ši patikimumo 
užtikrinimo paslauga neatitinka šio 
reglamento reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Pradinė formuluotė buvo neaiški; iš jos buvo galima susidaryti įspūdį, kad pagal privatinę 
teisę galima netaikyti šio reglamento nuostatų. Iš tikrųjų reikėtų paaiškinti, kad minėtos 
paslaugos neteikiamos visuomenei ir kad jų šalys yra ribotos ir tiksliai apibrėžtos.

Pakeitimas 83
Andreas Schwab
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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
nacionaliniais arba Sąjungos teisės aktais 
nustatytiems reikalavimams dėl sutarčių 
arba kitokių pagal privatinę teisę 
nustatytų pareigų pagrindimo ar 
galiojimo.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė reglamentui yra per daug neapibrėžta.

Pakeitimas 84
Phil Prendergast

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 taikomas nepažeidžiant 
nacionalinės ar Sąjungos teisės aktų, 
susijusių su sutarčių sudarymu ir kitokių 
teisinių pareigų nustatymu ir šių sutarčių 
bei pareigų galiojimu, jeigu esama formos 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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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.

Or. de

Pakeitimas 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 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;

Or. en

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 87
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
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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.

Or. en

Pakeitimas 88
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leidžia nustatyti pasirašančio asmens 
tapatybę;

b) leidžia patvirtinti pasirašančio asmens 
tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 89
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 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;

Or. en

Pakeitimas 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 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 atpažinties duomenimis 
ir kuriuo patvirtinama, kai tai yra to 
asmens duomenys;

Or. en

Pakeitimas 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 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;

Or. en

Pakeitimas 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

12) patikimumo užtikrinimo paslauga –
elektroninė paslauga, kuria kuriami, 
patikrinami, tvirtinami ar saugomi 
elektroniniai parašai, elektroniniai spaudai, 



AM\933270LT.doc 23/136 PE508.270v01-00

LT

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

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

Or. en

Pakeitimas 93
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svetainių tapatumo nustatymo priemonės neturėtų būti priskiriamos šio reglamento taikymo 
sričiai. Be to, šis sąrašas neturėtų būti kaupiamasis.

Pakeitimas 94
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) kvalifikuota patikimumo užtikrinimo Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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paslauga – šiame reglamente nustatytus 
taikytinus reikalavimus atitinkanti 
patikimumo užtikrinimo paslauga;

Or. en

Pakeitimas 95
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 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;

Or. de

Pakeitimas 96
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 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;

Or. en

Pakeitimas 97
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 30 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) kvalifikuotas svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatas – liudijimas, 
suteikiantis galimybę nustatyti svetainės 
tapatumą ir susiejantis svetainę su 
asmeniu, kuriam buvo suteiktas 
kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjo išduotas IV priede 
nustatytus reikalavimus atitinkantis 
sertifikatas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kokia yra kvalifikuoto svetainių tapatumo nustatymo pridėtinė vertė.

Pakeitimas 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 užtikrina, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugos, kurių 
kilmės šalis yra kitos valstybės narės, būtų 
priimamos kaip įrodymai teismo bylose.

Or. en

Pakeitimas 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei patikimumo užtikrinimo paslaugos 
teikiamos kitoje valstybėje narėje, 
sertifikavimo politikos dokumentai 
skelbiami viešai tos valstybės narės 
valstybinėmis kalbomis arba anglų kalba.

Or. en

Pakeitimas 100
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Abipusis pripažinimas ir priėmimas Abipusis pripažinimas

Or. it

Pagrindimas

Pripažinimas ir priėmimas yra dvi techniniu ir teisiniu požiūriu skirtingos sąvokos, kurių 
negalima painioti ir sistemingai sieti tarpusavyje.

Pakeitimas 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Abipusis pripažinimas ir priėmimas Abipusis pripažinimas

Or. en
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Pakeitimas 102
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

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 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 virtualiąja paslauga 
tikslais šešis mėnesius po to, kai Komisija 
paskelbė schemų, apie kurias yra 
pranešta, sąrašą, pripažįstamos to paties 
arba aukštesnio saugumo užtikrinimo 
lygio kitoje valstybėje narėje išduotos 
elektroninės atpažinties priemonės, apie 
kurias pranešta pagal 7 straipsnyje 
nurodytą procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiami paaiškinimai ir siūloma išbraukti žodį „priimamos“, nes neaiškus 
teisinis pripažįstamų ir priimamų priemonių skirtumas ir ar tai apskritai būtina. Be to, 
valstybėms narėms reikėtų suteikti laiko, per kurį jos turi imtis būtinų priemonių, kad 
pripažintų kitas atpažinties schemas po pranešimo apie jas pateikimo ir paskesnio 
paskelbimo.

Pakeitimas 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pagal nacionalinius teisės aktus arba 
administracinę tvarką reikalaujama, kad 
norint pasinaudoti virtualiąja paslauga 
būtina užtikrinti elektroninę atpažintį 

Jeigu pagal Sąjungos ar nacionalinius 
teisės aktus arba administracinę tvarką 
reikalaujama, kad norint vienoje valstybėje 
narėje arba Sąjungos institucijoje 
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(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.

pasinaudoti virtualiąja paslauga būtina 
užtikrinti elektroninę atpažintį (naudojant 
elektronines atpažinties priemones) ir 
tapatumo nustatymą, pasinaudojimo ta 
virtualiąja paslauga tikslais ne vėliau kaip 
per šešis mėnesius po sąrašo, į kurį ta 
schema įtraukta, paskelbimo ta valstybė 
narė arba Sąjungos institucija pripažįsta
kitoje valstybėje narėje arba Sąjungos 
institucijoje pagal į Komisijos pagal 
7 straipsnį paskelbtą sąrašą įtrauktą 
schemą išduotas elektroninės atpažinties 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 104
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirma pastraipa

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 nacionalinius teisės aktus arba 
administracinę tvarką norint pasinaudoti 
virtualiąja paslauga galima 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 
paslauga teikiama ne tik valstybės narės 
ar jos teritorinio vieneto gyventojams.

Or. en

Pakeitimas 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio pirmos pastraipos nuostatos 
taikomos tik teikiant konkrečias 
tarpvalstybines viešąsias paslaugas. Kad 
patikslintų šias tarpvalstybines paslaugas, 
Komisija įgyvendinimo aktu parengia jų 
sąrašą. Šis įgyvendinimo aktas atitinka 
8 straipsnio nuostatas ir priimamas 
laikantis 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 106
Phil Prendergast

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 
vardu arba atsakomybe;

a) elektroninės atpažinties priemones 
išduoda, įgalioja išduoti arba pripažįsta
pati pranešančioji valstybė narė;

Or. en

Pakeitimas 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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
vardu arba atsakomybe;

a) elektroninės atpažinties priemones 
pripažįsta ir išduoda pati pranešančioji 
valstybė narė arba jos išduodamos jos 
vardu;
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Or. en

Pagrindimas

Iš esmės, jei valstybė narė pripažįsta privačiojo sektoriaus schemą, apie ją reikėtų pranešti.

Pakeitimas 108
Phil Prendergast

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, kurias gaunant
pranešančiojoje valstybėje narėje 
priimama elektroninė atpažintis;

Or. en

Pakeitimas 109
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Elektroninės atpažinties priemonės 
susijusios su įvairiais saugumo 
lygmenimis, priskiriamais pagal paslaugų, 
kuriomis leidžiama naudotis, tipą.

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu numatyti skirtingus saugos lygius. Reglamento pasiūlyme tiksliai nenurodoma, 
prie kokių paslaugų suteikiama prieiga elektroninės atpažinties priemonėmis. Prieiga prie 
privačių ir neskelbtinų duomenų turi būti susieta su tapatybės patikimumo lygmeniu, kuris 
skirtųsi nuo lygmens, reikalingo norint gauti bendro pobūdžio informaciją. Tapatybės 
atpažinimo procesas turi būti sukurtas taip, kad būtų užtikrintas tinkamas saugos lygmuo, 
atitinkantis piliečiams prieinamų paslaugų tipą.
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Pakeitimas 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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;

Or. en

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 111
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką 
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 

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką 
nemokamai užtikrina galimybes naudotis 
virtualaus tapatumo nustatymo sąsaja, kad 
bet kuri pasikliaujančioji šalis galėtų 
patvirtinti jos gautus elektroninius asmens 
tapatybės duomenis. Bet kokiems
specialiesiems techniniams 
reikalavimams, kuriuos būtina taikyti 
saugumo sumetimais ir kuriuos valstybės 
narės nustato pasikliaujančioms šalims, 
kurios nori atlikti tokį tapatumo nustatymą, 
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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;

gali būti taikomi savikainos neviršijantys 
mokesčiai, ir jais nediskriminuojamos ne 
jų teritorijoje įsisteigusios 
pasikliaujančios šalys. Jeigu pažeidžiama 
kuri nors pranešime nurodytoji atpažinties 
schema arba tapatumo nustatymo sistema
arba jeigu sumažėja jų patikimumas, 
valstybė narė nedelsdama sustabdo tokią 
pranešime nurodytą atpažinties schemą, 
tapatumo nustatymo sistemą arba tas 
nepatikimas jų sudedamąsias dalis arba jas 
atšaukia ir pagal 7 straipsnį apie tai 
informuoja kitas valstybes nares bei 
Komisiją;

Or. en

Pakeitimas 112
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką 
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;

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką ir, 
jei norima pasinaudoti viešosiomis 
paslaugomis, nemokamai užtikrina 
virtualaus tapatumo nustatymo galimybę, 
kad bet kuri už jos teritorijos ribų esanti 
pasikliaujančioji šalis galėtų patvirtinti jos 
gautus elektroninius asmens tapatybės 
duomenis. Valstybės narės nenustato jokių 
neproporcingų 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 
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valstybes nares bei Komisiją;

Or. en

Pagrindimas

Nors viešosios paslaugos turėtų būti teikiamos nemokamai, niekas nedraudžia šalims susitarti 
apmokestinti privačias operacijas. Nors pagrindinis šio reglamento principas turėtų būti 
sąveikumo užtikrinimas, vis dėlto valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti tam tikrus 
techninius reikalavimus, kai jie yra jų nacionalinių schemų pagrindas ir visų pirma kai jie 
susiję su pagrindiniais saugumo aspektais.

Pakeitimas 113
Jürgen Creutzmann

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:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 114
Jürgen Creutzmann

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;

Or. en
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Pakeitimas 115
Phil Prendergast

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 nurodytą tapatumo nustatymo 
sistemą.

Or. en

Pakeitimas 116
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pranešančiosios valstybės narės gali 
pranešti apie trečiojoje šalyje įsisteigusio 
sertifikavimo paslaugų teikėjo 
elektroninės atpažinties schemą tik jeigu 
tas paslaugų teikėjas atitinka visus šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 117
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
kriterijus, kuriais remiantis būtų apibrėžti 
skirtingi saugos lygmenys, priskiriami 
pagal paslaugų, kuriomis leidžiama 
naudotis, tipą.
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Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu numatyti skirtingus saugos lygmenis. Reglamento pasiūlyme tiksliai 
nenurodoma, prie kokių paslaugų suteikiama prieiga elektroninės atpažinties priemonėmis. 
Prieiga prie privačių ir neskelbtinų duomenų turi būti susieta su tapatybės patikimumo 
lygmeniu, kuris skirtųsi nuo lygmens, reikalingo norint gauti bendro pobūdžio informaciją ar 
atlikti operacijas.

Pakeitimas 118
Matteo Salvini

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, 
įskaitant skirtingus saugos lygmenis, 
priskiriamus pagal paslaugų, kuriomis 
leidžiama naudotis, tipą;

Or. it

Pakeitimas 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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 ir jos 
saugumo užtikrinimo lygio aprašą;

Or. en

Pakeitimas 120
Jürgen Creutzmann
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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, kuris 
subjektas tvarko asmens identifikatorių 
registraciją;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas – tai tolesnis pakeitimas, kuriuo siekiama įtraukti duomenų kiekio mažinimo 
principą. Be to, paaiškinama, kad šiomis aplinkybėmis svarbus ne konkretus asmuo, o 
subjektas.

Pakeitimas 121
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą;

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą, atsižvelgdamos ir į reikalaujamus 
skirtingus prieigos saugos lygmenis;

Or. it

Pakeitimas 122
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą;

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
ir visų pasikliaujančioms šalims taikomų 
techninių reikalavimų aprašą;

Or. en
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Pakeitimas 123
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės
aprašą;

d) pateikia tapatumo nustatymo sistemos
aprašą;

Or. en

Pakeitimas 124
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pateikia pranešime nurodytosios 
atpažinties schemos, tapatumo nustatymo 
galimybės arba atitinkamų nepatikimų 
sudedamųjų dalių naudojimo sustabdymo 
arba atšaukimo nuostatas.

e) pateikia pranešime nurodytosios 
atpažinties schemos, tapatumo nustatymo 
sistemos arba atitinkamų nepatikimų 
sudedamųjų dalių naudojimo sustabdymo 
arba atšaukimo nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 125
Jürgen Creutzmann

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 

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

Or. en

Pagrindimas

Teikiant informaciją viešoje interneto svetainėje būtų užtikrinamas patogumas vartotojui.

Pakeitimas 126
Phil Prendergast

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. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 127
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Atsakomybė

1. Pranešančioji valstybė narė atsakinga 
už bet kokią dėl savo arba jos vardu 
išduotų elektroninės atpažinties 
priemonių atsiradusią tiesioginę žalą, 
padarytą nesilaikant 6 straipsnyje 
nustatytų pareigų, išskyrus atvejus, kai ji 
gali įrodyti, kad nesielgė aplaidžiai.
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2. Valstybės narės pripažįstamas ir pagal 
7 straipsnyje nurodytą procedūrą 
pateiktame pranešime nurodytas 
elektroninės atpažinties priemones 
išduodantis subjektas atsako už tai, kad 
būtų užtikrinama:
– i) vienareikšmiškas asmens tapatybės 
duomenų susiejimas ir
– ii) tapatumo nustatymo galimybė;
išskyrus atvejus, kai jis gali įrodyti, kad 
nesielgė aplaidžiai.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir skyriuje dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų, toks svarbus klausimas kaip 
atsakomybė turėtų būti reglamentuojamas atskirai nuo pranešimo procedūros, jeigu ji su ja 
nesusijusi. Siūlomame straipsnyje atsižvelgiama ir į viešąsias, ir į privačiąsias elektroninės 
atpažinties schemas.

Pakeitimas 128
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
1. Jei pažeidžiama elektroninės atpažinties 
schema, apie kurią pranešta pagal 
7 straipsnio 1 dalį, arba 6 straipsnio 
d punkte nurodytas tapatumo nustatymas 
arba jei sumažėja jų patikimumas tiek, 
kad tai turėtų įtakos tos schemos 
patikimumui atliekant tarpvalstybines 
operacijas, valstybė narė nedelsdama 
sustabdo tarpvalstybinę tos elektroninės 
atpažinties schemos arba tapatumo 
nustatymo dalį arba tas nepatikimas jų 
sudedamąsias dalis arba jas atšaukia ir 
apie tai informuoja kitas valstybes nares 
bei Komisiją.
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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 kuo greičiau Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia 
atitinkamus 7 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
sąrašo pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai siūlomi siekiant paaiškinti pažeidimo ar patikimumo sumažėjimo procedūras.

Pakeitimas 129
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
1. Pranešančioji valstybė narė atsakinga 
už bet kokią tiesioginę žalą fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, padarytą dėl 
6 straipsnio c ir d punktuose nustatytų 
pareigų nevykdymo, išskyrus atvejus, kai 
ji gali įrodyti, kad nesielgė aplaidžiai.
2. Elektroninės atpažinties priemones 
išduodanti šalis atsakinga už bet kokią 
tiesioginę žalą fiziniam arba juridiniam
asmeniui, padarytą dėl to, kad, 
laikydamasi taikomų nacionalinių 
schemų tapatumo užtikrinimo lygių, 
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neužtikrino:
i) asmens tapatybės duomenų susiejimo, 
kaip nurodyta 6 straipsnio ca punkte ir
ii) tinkamo tapatumo nustatymo proceso 
veikimo, kaip nurodyta 6 straipsnio 
d punkte,
išskyrus atvejus, kai ji gali įrodyti, kad 
nesielgė aplaidžiai.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos 
nepanaikinant šalių atsakomybės pagal 
nacionalinės teisės aktus už operaciją, 
kurią atliekant naudojamos elektroninės 
atpažinties priemonės, kurioms taikoma 
pranešime nurodytoji schema.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, už ką yra atsakinga valstybė narė ir (arba) elektroninės atpažinties 
priemones išduodanti šalis. Šis pakeitimas reikštų, kad pranešančioji valstybė narė ir (arba) 
elektroninės atpažinties priemones išduodanti šalis turėtų prisiimti atsakomybę, išskyrus 
atvejus, kai jos galėtų įrodyti, kad nesielgė aplaidžiai. Šis pakeitimas atitinka požiūrį, kuriuo 
vadovaujamasi 9 straipsnyje, ir juo bus užtikrinamas visų valstybių narių atsakomybės 
nuoseklumo aspektas.

Pakeitimas 130
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimas Koordinavimas ir sąveikumas

Or. it

Pakeitimas 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimas Sąveikumas ir koordinavimas

Or. en

Pagrindimas

Galiausiai į šį straipsnį reikėtų įtraukti schemų sąveikumą, nes valstybių narių koordinavimas 
yra tik sąveikumo užtikrinimo priemonė.

Pakeitimas 132
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
užtikrintų elektroninės atpažinties 
priemonių, kurioms taikoma pranešime 
nurodytoji schema, sąveikumą ir padidintų 
jų saugumą.

1. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
užtikrintų elektroninės atpažinties 
priemonių, kurioms taikoma pranešime 
nurodytoji schema, sąveikumą ir 
technologinį neutralumą bei padidintų jų 
saugumą.

Or. it

Pagrindimas

Nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti techninį sąveikumą, turi būti technologiniu požiūriu 
neutralios, kad būtų gerbiami valstybių narių sprendimai dėl atitinkamų nacionalinių 
elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo sistemų plėtros.

Pakeitimas 133
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija kartu su Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūra (ENISA) 
atlieka koordinatorių vaidmenį. Komisija, 
siekdama užtikrinti techninį elektroninės 
atpažinties ir elektroninių patikimumo 
užtikrinimo paslaugų schemų sąveikumą, 
prašo Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūros, kaip privatumo, 
patikimumo užtikrinimo klausimų ir 
elektroninės atpažinties ekspertės, pateikti 
nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 134
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu per prevencinę technologinę 
neutralumo ir sąveikumo patikrą 
elektroninės atpažinties schema būtų 
pripažinta netinkama, bendradarbiaujant 
pagal 1 dalį atsakomybė už tai tektų 
valstybei narei, ir jai būtų neleista 5 
straipsnyje nustatytais abipusio 
pripažinimo tikslais pagal 7 straipsnį 
pranešti apie tą schemą.

Or. it

Pakeitimas 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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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 
saugumą pavyzdžius;
c) teikdamos ir nuolat atnaujindamos 
informaciją apie skatinimą naudotis 
elektroninės atpažinties priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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 39 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
nustatytų elektroninės atpažinties 
priemonių tarpvalstybinio sąveikumo ir 
saugumo standartus ir techninius 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Komisija verčiau turėtų nustatyti ne valstybių narių koordinavimo procesą, o standartus ir 
techninius reikalavimus.
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Pakeitimas 137
Matteo Salvini

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 technologijų požiūriu neutralius 
būtinuosius reikalavimus skirtingiems 
reikalaujamiems prieigos lygmenims, būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos užtikrinti
elektroninės atpažinties priemonių 
tarpvalstybinį sąveikumą.

Or. it

Pagrindimas

Nuostatos, kuriomis siekiama užtikrinti techninį sąveikumą, turi būti technologiniu požiūriu 
neutralios, kad būtų gerbiami valstybių narių sprendimai dėl atitinkamų nacionalinių 
elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo sistemų plėtros.

Pakeitimas 138
Phil Prendergast

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.

Or. en



PE508.270v01-00 46/136 AM\933270LT.doc

LT

Pakeitimas 139
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas nusprendžia neteikti kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų, jis neturėtų prisiimti papildomos atsakomybės. Ieškovas vis tiek gali 
kreiptis į civilinį teismą dėl žalos atlyginimo.

Pakeitimas 140
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
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.

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas yra atsakingas už bet kokią žalą 
fiziniam arba juridiniam asmeniui, 
padarytą dėl sąmoningo 15 straipsnio 
1 dalyje nustatytų pareigų nevykdymo ar 
aplaidaus jų vykdymo.

Or. en
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Pakeitimas 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
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.

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas pagal nacionalinės teisės aktus 
yra atsakingas už žalą bet kuriam 
subjektui ar 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.

Or. en

Pakeitimas 142
Christian Engström
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
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.

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas yra griežtai atsakingas už bet kokią 
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.

Or. en

Pakeitimas 143
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

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 tiesioginę žalą fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, padarytą dėl šiame 
reglamente, ypač jo 19 straipsnyje, 
nustatytų reikalavimų nesilaikymo, 
išskyrus atvejus, kai kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
gali įrodyti, kad nesielgė aplaidžiai,

b) a punktas taikomas mutatis mutandis, 
jeigu trečiojoje šalyje įsisteigęs 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas pagal 11 straipsnio 
1 dalies b punktą kvalifikuotam 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui 
užtikrina atitiktį šiame reglamente 
nustatytiems reikalavimams, išskyrus 
atvejus, kai Sąjungoje įsisteigęs 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad 
trečiojoje šalyje įsisteigęs kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
nesielgė aplaidžiai.

Or. en

Pagrindimas

Papildžius 11 straipsnį (trečiosiose šalyse įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų priėmimo sąlygos), atitinkamai pakeičiamas ir šis straipsnis.
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Pakeitimas 144
Phil Prendergast

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 bet 
kokią žalą fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, padarytą dėl sąmoningo šiame 
reglamente, ypač jo 19 straipsnyje, 
nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar 
aplaidaus jų laikymosi.

Or. en

Pakeitimas 145
Christian Engström
Verts/ALE frakcijos vardu

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 griežtai atsakingas už 
bet kokią žalą fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, padarytą dėl šiame reglamente, 
ypač jo 19 straipsnyje, nustatytų 
reikalavimų nesilaikymo, išskyrus atvejus, 
kai kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad nesielgė 
aplaidžiai.

Or. en

Pakeitimas 146
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
iš trečiųjų šalių

Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai iš trečiųjų šalių

Or. en

Pakeitimas 147
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
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.

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
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:

a) kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas atitinka šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus ir yra 
akredituotas pagal valstybėje narėje 
nustatytą savanoriškos akreditacijos 
sistemą, arba
b) Sąjungoje įsisteigęs kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas, kuris atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, užtikrina atitiktį 
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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 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis pagal SESV 218 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Elektroninio parašo direktyvą trečiojoje šalyje įsisteigęs patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas gali būti arba sertifikuojamas savanoriškai, arba remtis Sąjungoje 
įsisteigusio paslaugų teikėjo garantija. Neaišku, kodėl dabar – po sudėtingų derybų dėl 
tarptautinio susitarimo – galima taikyti tik tokį trečiosios šalies teikiamų paslaugų 
pripažinimo būdą. Šis teksto papildymas grindžiamas atitinkamo pradinės direktyvos 
straipsnio formuluote.

Pakeitimas 148
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
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.

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
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 jo išduodami kvalifikuoti 
sertifikatai, jeigu kvalifikuotos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos arba kvalifikuoti 
sertifikatai, kurių kilmės šalis yra trečioji 
šalis, atitinka atitinkamus šio reglamento 
reikalavimus, kuriuos nustato valstybėje 
narėje įsteigta priežiūros įstaiga.
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Or. en

Pakeitimas 149
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
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.

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
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 ir jeigu trečioji šalis, kurioje 
paslaugų teikėjai yra įsisteigę, taikant 
abipusiškumo principą sutinka, kad 
Europos Sąjungos teritorijoje įsisteigusių 
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos ir jų 
išduodami kvalifikuoti sertifikatai joje 
būtų priimami.

Or. fr

Pakeitimas 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
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.

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos ir jų 
išduodami kvalifikuoti sertifikatai 
priimami kaip teisiškai lygiaverčiai 
Sąjungos teritorijoje įsisteigusių 
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamoms 
kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo 
paslaugoms ir jų išduodamiems 
kvalifikuotiems sertifikatams, 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.

Or. en

Pakeitimas 151
Malcolm Harbour

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 
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.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 152
Phil Prendergast

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 
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.

2. Atsižvelgiantį 1 dalį, šiais susitarimais 
užtikrinama, kad trečiųjų šalių arba 
tarptautinių organizacijų kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
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 pagal 
Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį,
saugumu ir priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 153
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tokiais susitarimais taip pat 
užtikrinama, kad reikalavimai būtų 
taikomi ir Sąjungos teritorijoje veiklą 
vykdantiems trečiųjų šalių patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams, kartu 
laikantis abipusio patikimumo 
užtikrinimo paslaugų pripažinimo 
reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąjungos teritorijoje įsisteigęs 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas gali teikti garantijas dėl 
trečiojoje šalyje įsisteigusių prižiūrimų ar 
akredituotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų išduodamų kvalifikuotų 
sertifikatų.

Or. en

Pakeitimas 155
András Gyürk

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.

Or. en

Pakeitimas 156
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

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 157
Phil Prendergast

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

Pagal taikomus nacionalinės ir Sąjungos 
teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos nuostatos, neįgaliems 
asmenims sudaroma galimybė naudotis 
teikiamomis patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis ir teikiant šias paslaugas 
naudojamais produktais.

Or. en

Pakeitimas 158
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagal ES teisės aktus neįgaliems 
asmenims sudaroma galimybė naudotis 
teikiamomis patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis ir teikiant šias paslaugas 
naudojamais produktais.

Or. en

Pakeitimas 159
Christian Engström

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 sudaroma galimybė 
naudotis teikiamomis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis ir teikiant šias 
paslaugas naudojamais produktais.

Or. en

Pakeitimas 160
Jürgen Creutzmann

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Neaišku, ką iš tikrųjų reiškia frazė „jeigu įmanoma“: ar tai teoriškai įmanoma, ar techniškai 
įmanoma, ar finansiškai įmanoma? Atsiranda didelė teisinio netikrumo tikimybė, todėl tekstą 
reikia patikslinti.

Pakeitimas 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

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 
funkcijoms vykdyti.

Or. en

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 162
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros įstaiga yra atsakinga už šių 
funkcijų vykdymą:

2. Priežiūros įstaiga atlieka šias funkcijas:



AM\933270LT.doc 59/136 PE508.270v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Glaustesnė formuluotė.

Pakeitimas 163
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskiriančiosios valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusių patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų stebėjimą, 
siekiant užtikrinti, kad šie vykdytų 
15 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

a) užtikrina, kad paskiriančiosios valstybės 
narės teritorijoje įsisteigę patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai ir 
kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai vykdytų šio reglamento
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Glaustesnė formuluotė, apimanti ir kvalifikuotus, ir nekvalifikuotus patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjus.

Pakeitimas 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paskiriančiosios valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusių patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų stebėjimą, 
siekiant užtikrinti, kad šie vykdytų 
15 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

a) paskiriančiosios valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusių kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
stebėjimą, siekiant užtikrinti, kad šie 
vykdytų 15 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 165
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paskiriančiosios valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusių kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų priežiūrą, kad 
užtikrintų, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitiktų šiame reglamente 
nustatytus taikytinus reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata sujungta su ankstesniu punktu, taigi nereikalinga.

Pakeitimas 166
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) užtikrinimą, kad, kvalifikuotam 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui 
nutraukus savo veiklą, būtų saugoma ir 
prireikus pateikiama 19 straipsnio 2 dalies 
g punkte nurodyta kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
registruojama informacija ir duomenys, 
taip siekiant reikiamą laiką užtikrinti 
paslaugos tęstinumą.

c) užtikrina, kad, kvalifikuotam 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui 
nutraukus savo veiklą, reikiamą laiką, visų 
pirma atsižvelgiant į paslaugų galiojimo 
laikotarpį, būtų saugoma ir prireikus 
pateikiama 19 straipsnio 2 dalies g punkte 
nurodyta kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų registruojama 
informacija ir duomenys, taip siekiant 
užtikrinti paslaugos tęstinumą.

Or. en
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Pagrindimas

Patikslinamas reikiamas saugojimo laikotarpis.

Pakeitimas 167
Jürgen Creutzmann

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kodėl informacijos apie rinką rinkimui priežiūros įstaiga turėtų išleisti daug lėšų.

Pakeitimas 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės praneša Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms atitinkamų jų 
paskirtų priežiūros įstaigų pavadinimus ir 
adresus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Sujungta su 1 dalimi.

Pakeitimas 169
Marielle Gallo

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.

Or. fr

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 170
Malcolm Harbour

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.

Or. en
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Pakeitimas 171
Phil Prendergast

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. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 172
Jürgen Creutzmann

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. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „aplinkybės“ neaiškus ir nereikalingas.

Pakeitimas 173
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros įstaigos bendradarbiauja 
keisdamosi geriausiąja patirtimi ir vienai 
kitai kaip galėdamos greičiau pateikdama 
aktualią informaciją bei suteikdama 
savitarpio pagalbą, taip užtikrindamos, kad 
priežiūros veikla būtų vykdoma darniai. 
Savitarpio pagalba pirmiausia apima 
informacijos prašymus ir priežiūros 
priemones, pvz., prašymus atlikti patikras, 
susijusias su 15, 16 ir 17 straipsniuose 
nurodytais saugumo patikrinimais.

1. Priežiūros įstaigos bendradarbiauja 
keisdamosi geriausiąja patirtimi ir vienai 
kitai kaip galėdamos greičiau pateikdama 
aktualią informaciją bei suteikdama 
savitarpio pagalbą, taip užtikrindamos, kad 
priežiūros veikla būtų vykdoma darniai. 
Priežiūros įstaigos taip pat 
bendradarbiauja tais atvejais, kai
prašymas pateikiamas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 756/2008 dėl akreditavimo ir 
rinkos priežiūros. Savitarpio pagalba 
pirmiausia apima informacijos prašymus ir 
priežiūros priemones, pvz., prašymus 
atlikti patikras, susijusias su 15, 16 ir 
17 straipsniuose nurodytomis atitikties 
vertinimo ataskaitomis.

Or. en

Pakeitimas 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priežiūros įstaigos bendradarbiauja 
keisdamosi geriausiąja patirtimi ir vienai 
kitai kaip galėdamos greičiau pateikdama 
aktualią informaciją bei suteikdama 
savitarpio pagalbą, taip užtikrindamos, kad 
priežiūros veikla būtų vykdoma darniai. 
Savitarpio pagalba pirmiausia apima
informacijos prašymus ir priežiūros 
priemones, pvz., prašymus atlikti patikras, 
susijusias su 15, 16 ir 17 straipsniuose 
nurodytais saugumo patikrinimais.

1. Priežiūros įstaigos bendradarbiauja, 
siekdamos keistis geriausiąja patirtimi.
Gavusios pagrįstus prašymus, jos teikia
viena kitai pagalbą, taip užtikrindamos, kad 
priežiūros veikla būtų vykdoma darniai. 
Prašymai suteikti pagalbą pirmiausia gali 
apimti informacijos prašymus ir priežiūros 
priemones, pvz., prašymus atlikti patikras, 
susijusias su 15, 16 ir 17 straipsniuose 
nurodytais atitikties patikrinimais.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatoma glaustesnė formuluotė ir pagalbos apibūdinimas, kad priežiūros 
įstaigos prašytų pagalbos tik pagrįstais atvejais.

Pakeitimas 175
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros įstaiga, kuriai teikiamas 
pagalbos prašymas, negali atsisakyti jį
patenkinti, išskyrus atvejus, kai:

2. Priežiūros įstaiga gali atsisakyti 
patenkinti pagalbos prašymą, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Glaustesnė formuluotė.

Pakeitimas 176
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prašymo patenkinimas prieštarautų 
šiam reglamentui.

b) tenkinant prašymą būtų viršijamos šiuo 
reglamentu priežiūros įstaigai nustatytos 
užduotys ir įgaliojimai.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad priežiūros įstaiga nesiimtų priemonių, kuriomis būtų pažeidžiamas šis 
reglamentas. Tačiau gali būti pateikiami prašymai, viršijantys šiame reglamente nustatytų 
užduočių ribas.
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Pakeitimas 177
Phil Prendergast

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.

Or. en

Pakeitimas 178
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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.

Or. en
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Pakeitimas 179
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

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.

Or. en

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 180
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en
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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.

Pakeitimas 181
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 182
Malcolm Harbour

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.
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Or. en

Pakeitimas 183
Jürgen Creutzmann

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 didelių pažeidimų 
padarytą žalą.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į technologinę plėtrą yra tinkamesnė, technologinė plėtra geriau apibūdina 
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 184
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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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, be reikalo 
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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 185
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, be reikalo nedelsdami, o jeigu 
įmanoma – per 24 valandas nuo to 
momento, kai apie tai sužinojo, 
kompetentingai priežiūros įstaigai, 
informacijos saugumo klausimais 
kompetentingai nacionalinei įstaigai ir 
kitoms suinteresuotoms trečiosioms šalims, 
pvz., duomenų apsaugos institucijoms, 
praneša apie visus saugumo arba 
vientisumo pažeidimus, turėjusius didelio 
poveikio teikiamai patikimumo užtikrinimo 
paslaugai ir ją teikiant naudojamiems 
asmens duomenims.

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
be reikalo nedelsdami, kai apie tai 
sužinojo, kompetentingai priežiūros 
įstaigai ir, jeigu reikia, informacijos 
saugumo klausimais kompetentingai 
nacionalinei įstaigai ir kitoms 
suinteresuotoms trečiosioms šalims, pvz., 
duomenų apsaugos institucijoms, praneša 
apie visus saugumo arba vientisumo 
pažeidimus, turėjusius didelio poveikio 
teikiamai patikimumo užtikrinimo 
paslaugai.

Or. en



AM\933270LT.doc 71/136 PE508.270v01-00

LT

Pagrindimas

Gali būti atvejų, kai apie pažeidimus nebūtina pranešti visoms minėtoms institucijoms. 
Nepanašu, kad būtų tikslinga nustatyti tikslų galutinį terminą, be to, jis nenumatytas ir 
Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos dėl priemonių, skirtų aukšto lygio tinklo ir informacijos 
saugumui visoje Sąjungoje užtikrinti. Be to, nereikalingos ir nuorodos į asmens duomenis, nes 
minimi pranešimai apie pažeidimus reglamentuojami siūlomo Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento nuostatomis. Dėl nukrypimo ar besidubliuojančių taisyklių paslaugų teikėjų 
pareigų srityje gali atsirasti painiava ir teisinis netikrumas.

Pakeitimas 186
Jürgen Creutzmann

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).

Or. en

Pakeitimas 187
Phil Prendergast

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, taip pat informuoja
visuomenę arba pareikalauja, kad tai 
padarytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas.

Or. en
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Pakeitimas 188
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

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 189
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Pakeitimas 190
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su kita dalimi.

Pakeitimas 191
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
tiksliau apibrėžti 1 dalyje nurodytas 
priemones ir nustatyti formatus ir 
procedūras, įskaitant laiko terminus, 
taikytinus įgyvendinant 1–3 dalių 
nuostatas. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės turėtų būti tvirtinamos priimant įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas 192
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
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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 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. Siekiant nuolat 
užtikrinti tikrinimo nepriklausomumą, 
vieną kvalifikuotą patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėją ta pati 
įstaiga gali tikrinti ne daugiau kaip dvejus 
metus iš eilės.

Or. de

Pakeitimas 193
Christian Engström

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 kartą per metus tikrinami 
pripažintos nepriklausomos įstaigos, kurios 
kompetencija atlikti patikrinimus buvo 
įrodyta, siekiant patvirtinti, jog jie ir jų 
teikiamos kvalifikuotos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos atitinka šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus, ir 
paviešina parengtą saugumo patikrinimo 
ataskaitą bei ją persiunčia priežiūros 
įstaigai.

Or. en

Pakeitimas 194
Jürgen Creutzmann
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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 
administracinių 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.

Or. en

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 195
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

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 

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 
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jos atliktų patikrinimų rezultatus, jeigu 
nustato, kad buvo padaryta asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų.

praneša duomenų apsaugos institucijoms 
jos atliktų patikrinimų rezultatus, jeigu 
nustato, kad buvo padaryta asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų.

Or. en

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 196
Christian Engström

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 saugumo patikrinimo ataskaitoje 
nurodytus reikalavimų vykdymo 
pažeidimus. Šie nurodymai skelbiami 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 197
Jürgen Creutzmann

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 

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

Or. en

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.

Pakeitimas 198
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgiant į 3 dalį, jeigu kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
neištaiso tokio pažeidimo per priežiūros 
įstaigos nustatytą laikotarpį, jis netenka
kvalifikacijos, ir priežiūros įstaiga jam 
praneša, kad jo statusas atitinkamai bus 
pakeistas 18 straipsnyje nurodytuose 
patikimuose sąrašuose.

4. Atsižvelgiant į 3 dalį, jeigu kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
neištaiso tokio pažeidimo per priežiūros 
įstaigos nustatytą laikotarpį, kuris negali 
būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai, priežiūros 
įstaiga privalo iš patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjo atimti kvalifikacijos
statusą, tai nedelsdama pažymėti
18 straipsnyje nurodytuose patikimuose 
sąrašuose ir apie šį statuso pakeitimą 
patikimuose sąrašuose pranešti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjui.

Or. de

Pakeitimas 199
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti aplinkybes, procedūras ir 

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

įgyvendinant 1, 2 ir 4 dalių nuostatas. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 200
Marielle Gallo

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 pavojus, kylančius jų 
teikiamų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų saugumui, remdamiesi 15 
straipsnio 1 dalimi.

Or. fr

Pagrindimas

Pranešėja pataiso savo pateiktą 35 pakeitimą, kuriame per klaidą įrašytas žodis 
„kvalifikuotas“. 35 pakeitimo pagrindimas: pranešėja šį naują straipsnį nori įtraukti 
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 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan



AM\933270LT.doc 79/136 PE508.270v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

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 pradėti teikti kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas, jie 
praneša priežiūros įstaigai apie šį savo 
ketinimą ir pateikia atitikties vertinimo
įstaigos atliktą atitikties vertinimo
ataskaitą, kaip nustatyta 16 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 202
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

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. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai praneša priežiūros įstaigai apie 
savo ketinimą teikti kvalifikuotą 
patikimumo užtikrinimo paslaugą ir 
pateikia priežiūros įstaigai pripažintos 
nepriklausomos įstaigos atlikto saugumo 
patikrinimo ataskaitą, kaip nustatyta 
16 straipsnio 1 dalyje.
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Or. en

Pagrindimas

Teigiami patikrinimo proceso rezultatai turėtų būti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikimo sąlyga.

Pakeitimas 203
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

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. 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 ir priežiūros įstaigai teigiamai 
įvertinus atitiktį reikalavimams, kaip 
nustatyta šio straipsnio 3 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal 1 dalį pateikę priežiūros įstaigai 
reikiamus dokumentus, kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 

Išbraukta.



AM\933270LT.doc 81/136 PE508.270v01-00

LT

įtraukiami į 18 straipsnyje nurodytus 
patikimus sąrašus, taip nurodant, kad 
pranešimas buvo pateiktas.

Or. en

Pakeitimas 205
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Jei atlikus 
patikrinimą atitiktis patvirtinama, 
priežiūros įstaiga suteikia paslaugų 
teikėjui kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir jis 
gali padėti teikti kvalifikuotas patikimumo 
užtikrinimo paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Teigiami patikrinimo proceso rezultatai turėtų būti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikimo sąlyga.

Pakeitimas 206
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros įstaiga patikrina, ar 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 

Išbraukta.
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paslaugų teikėjas arba jo teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šio reglamento 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su 1 ir 2 dalimis.

Pakeitimas 207
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priežiūros įstaiga patikrina, ar kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
arba jo teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka 
šio reglamento reikalavimus. Šio 
patikrinimo rezultatas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjui turi būti 
pranešamas per vieną mėnesį nuo 
pranešimo ir patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjo saugumo patikrinimo 
ataskaitos gavimo.

Or. de

Pakeitimas 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros įstaiga patikrina, ar 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas arba jo teikiamos 

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

paslaugos atitinka šio reglamento 
reikalavimus. Jei atitiktis 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 nurodytuose 
patikimuose sąrašuose.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad, prieš suteikiant paslaugų teikėjui teisę pradėti teikti kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas, būtų atliekami atitinkami patikrinimai.

Pakeitimas 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
paslaugas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 210
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros įstaiga, priėjusi teigiamų Priežiūros įstaiga, priėjusi teigiamų 
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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 paslaugas.

patikrinimo proceso išvadų, nepagrįstai 
nedelsdama ir ne vėliau kaip per dvi 
savaites patikimuose sąrašuose nurodo 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų kvalifikacijos 
statusą ir jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi patikrinimo procesas gali trukti iki trijų mėnesių, paskelbimo laikotarpis turėtų būti 
gana trumpas.

Pakeitimas 211
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 trukti ilgiau trijų mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi, norint pradėti teikti paslaugas, reikia atlikti patikrinimą, reikėtų nustatyti priežiūros 
įstaigai taikytiną galutinį terminą.

Pakeitimas 212
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti, kad patikrinimas būtų kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikimo sąlyga.

Pakeitimas 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Patikimuose sąrašuose nurodžius 
3 dalyje nurodytą statusą, kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
gali pradėti teikti kvalifikuotą patikimumo 
užtikrinimo paslaugą.

Or. en

Pakeitimas 214
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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

Or. en

Pakeitimas 215
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro, tvarko 
ir skelbia patikimus sąrašus, kuriuose 
pateikiama informacija apie kvalifikuotus 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, 
kurių atžvilgiu ji yra kompetentinga, ir apie 
visas jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro, tvarko 
ir skelbia patikimus sąrašus, kuriuose 
pateikiama informacija apie kvalifikuotus 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus, 
kurių atžvilgiu ji yra kompetentinga, ir apie 
visas jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.
Privalomas šių patikimų sąrašų 
komponentas yra penkerius metus 
retrospektyvinė chronologinė 
dokumentacija apie buvusius kvalifikuoto 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo 
kvalifikacijos statuso pakeitimus.

Or. de

Pakeitimas 216
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
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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.

Or. en

Pagrindimas

Į šį pakeitimą įtrauktas paaiškinimas siekiant užtikrinti, kad programomis būtų galima 
tvarkyti sertifikatus, nes tai praktiškai būtina atliekant patvirtinimą.

Pakeitimas 217
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad šiuo atveju nebūtina priimti deleguotųjų aktų, todėl ši informacija įtraukta į 
pagal 6 dalį priimamų įgyvendinimo aktų taikymo sritį.

Pakeitimas 218
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti patikimų sąrašų technines 
specifikacijas ir formatus, taikytinus 
įgyvendinant 1–4 dalių nuostatas. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
apibrėžti 1 dalyje nurodytą informaciją ir
nustatyti patikimų sąrašų technines 
specifikacijas ir formatus, taikytinus 
įgyvendinant 1–4 dalių nuostatas. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 219
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 220
Jürgen Creutzmann

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

b) prisiima su atsakomybe už žalą 
susijusią riziką, disponuodami 
pakankamais finansiniais ištekliais arba 
pasinaudodami tinkama atsakomybės 
draudimo schema;

b) imasi atitinkamų atsargumo priemonių 
dėl savo atsakomybės už žalą pagal šį 
reglamentą, visų pirma disponuodami 
pakankamais finansiniais ištekliais arba 
taikydami atsakomybės draudimo schemą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal pradinę formuluotę atrodė, kad paslaugų teikėjas turi prisiimti atsakomybę, tačiau jis 
turėtų tik užtikrinti, kad atsargumo priemonės būtų privalomos.

Pakeitimas 221
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

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;

Or. en

Pakeitimas 222
Jürgen Creutzmann

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 

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

Or. en

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 223
Jürgen Creutzmann

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:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 224
Malcolm Harbour

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 gavus asmens, su kuriuo šie duomenys 
susieti, sutikimą;

Or. en
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Pakeitimas 225
Jürgen Creutzmann

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, kuriam buvo parengti duomenys, 
sutikimą;

Or. en

Pagrindimas

Įtrauktas paaiškinimas, kad pagal galiojančius nacionalinės arba Sąjungos teisės aktus gali 
būti reikalaujama arba leidžiama skelbti duomenis.

Pakeitimas 226
Jürgen Creutzmann

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;

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 227
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

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.

Or. en

Pakeitimas 228
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

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, be reikalo 
nedelsdami užregistruoja sertifikato
atšaukimą savo sertifikatų duomenų 
bazėse.

Or. en
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Pakeitimas 229
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

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 230
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

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 

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti patikimoms sistemoms ir 
produktams taikytinų standartų numerius. 
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento įgyvendinimo tikslais, būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių indėlį, pageidautina – atliekant 
poveikio vertinimą. Jeigu patikimos 
sistemos ir produktai atitinka tuos 
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oficialiajame leidinyje. 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 231
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

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 sistemoms ir produktams, kurių 
atitiktis 19 straipsnyje nustatytiems 
reikalavimams laikoma užtikrinta,
taikytinų standartų numerius. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti siekiama sukurti standartus, iš kurių būtų matyti atitiktis šiame reglamente 
nustatytiems reikalavimams. Neaišku, ar žodis „patikimos“ savaime yra papildomas 
reikalavimas. Tarp X reikalavimą atitinkančios sistemos ir patikimos X reikalavimą 
atitinkančios sistemos nėra teisinio skirtumo. Priešingai, jei standartai bus taikomi 
„patikimoms“ sistemoms, galima susidaryti klaidingą įspūdį, kad kitos tuos pačius 
reikalavimus, tačiau ne šį standartą atitinkančios sistemos nėra patikimos.
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Pakeitimas 232
Andreas Schwab

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. Negalima atsisakyti pripažinti 
elektroniniu parašu pasirašyto dokumento
tinkamumo naudoti kaip įrodymą teismo 
bylose tik dėl to, kad jis yra elektroninis.

Or. de

Pakeitimas 233
Marielle Gallo

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. Atsižvelgiama į tai, kad 
kvalifikuotas elektroninis parašas suteikia 
aukštesnį saugumo lygį nei kitų rūšių 
elektroniniai parašai.

Or. en

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.

Pakeitimas 234
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Elektroninis dokumentas, pasirašytas 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, prilygsta 
ranka pasirašytam dokumentui, jei 
nacionalinės arba Sąjungos teisės aktuose 
nenustatyta kitaip. Tai neturi įtakos 
galimybei sutartyje nustatyti, kad 
elektroniniai dokumentai nebus 
naudojami.

Or. de

Pakeitimas 235
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 236
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė 2. Su kvalifikuota elektronine laiko žyma 
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galia yra lygiavertė rašytiniam parašui. susieto kvalifikuoto elektroninio parašo 
teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam 
parašui.

Or. en

Pakeitimas 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Elektroninio parašo teisinė galia yra 
lygiavertė rašytiniam parašui.

Or. en

Pakeitimas 238
Andreas Schwab

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.

Or. de

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 239
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ankstesnę dalį, neaiški šios dalies teisinė galia.

Pakeitimas 240
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kvalifikuoti elektroniniai parašai 
pripažįstami ir priimami visų valstybių 
narių viešojo sektoriaus įstaigose.

Or. de

Pakeitimas 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

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.

Or. en
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Pakeitimas 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 priimamas elektroninis parašas, 
kurio saugumo užtikrinimo lygis yra 
žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
parašo, ypač jeigu valstybė narė arba 
Sąjungos institucijos, deramai 
vertindamos su šia paslauga susijusius 
pavojus, priima tokį parašą tam, kad būtų 
galima pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga, kartu 
taip pat pripažįstamas ir priimamas 
kvalifikuotas elektroninis parašas.

Or. en

Pakeitimas 243
Andreas Schwab

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

Or. de
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Pakeitimas 244
Jürgen Creutzmann

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 tam, kad būtų 
galima pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga,
deramai vertindama su šia paslauga 
susijusius pavojus, reikalauja elektroninio 
parašo, kurio saugumo užtikrinimo lygis 
yra žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
parašo, pripažįstami visi elektroniniai 
parašai, kurių saugumo užtikrinimo lygis 
yra bent jau ne žemesnis.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar „pripažinti“ ir „priimti“ yra dvi skirtingos sąvokos ir ar jos turi skirtingų teisinių 
pasekmių. Buvo išbrauktas žodis „ypač“, nes ši dalis, kaip ir kita, susijusi tik su viešosiomis 
paslaugomis. Privačios šalys turėtų galėti laisvai taikyti bet kokį saugumo lygį, dėl kurio gali 
susitarti.

Pakeitimas 245
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en
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Pagrindimas

Sujungta su 7 dalimi.

Pakeitimas 246
András Gyürk

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 įgyvendinimo 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 247
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis
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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 įgyvendinimo aktais apibrėžia 
įvairių 4 dalyje minimų elektroninių 
parašų saugumo lygius ir nustato 
elektroninių parašų saugumo lygiams 
taikytinų standartų numerius. Jeigu 
elektroninis parašas atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 
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.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai yra tinkamesnė priemonė.

Pakeitimas 248
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotiems elektroninio parašo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
reikalavimų, viršijančių I priede nustatytus 
reikalavimus.

2. Kvalifikuotiems tarpvalstybiniu mastu 
naudojamo elektroninio parašo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
reikalavimų, viršijančių priede nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti galima nustatyti papildomus valstybėms narėms taikytinus reikalavimus, pvz., tam 
tikrų profesijų rekvizitus. Tačiau valstybės narės turėtų pritaikyti savo atitinkamas sistemas 
tarpvalstybinėms operacijoms atlikti.
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Pakeitimas 249
Jürgen Creutzmann

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 250
András Gyürk

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 įgyvendinimo 
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.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 251
Jürgen Creutzmann

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 
apibrėžti I priede nustatytus reikalavimus 
ir 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.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktai yra tinkamesnė priemonė. Todėl pirmesnė dalis buvo sujungta su šia 
dalimi.

Pakeitimas 252
András Gyürk

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 

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
parašo kūrimo įtaisams taikytinų standartų 
numerius. Komisija užtikrina, kad 
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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.

nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento įgyvendinimo 
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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 253
András Gyürk

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 
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.

1. Kvalifikuoti elektroninio parašo kūrimo 
įtaisai gali būti sertifikuojami valstybių 
narių paskirtų atitinkamų viešųjų arba 
privačių įstaigų, jeigu buvo atliktas jų 
saugumo vertinimas 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 įgyvendinimo 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 
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oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 254
Marielle Gallo

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 
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.

1. Kvalifikuoti elektroninio parašo kūrimo 
įtaisai turi būti sertifikuojami valstybių 
narių paskirtų viešųjų arba privačių 
sertifikavimo įstaigų, atlikus jų saugumo 
vertinimą 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.

Or. fr

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 255
András Gyürk
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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 įgyvendinimo 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 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 256
Jürgen Creutzmann

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.
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Or. en

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 257
András Gyürk

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 
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 1 dalyje nurodytoms 
kvalifikuotoms galiojimo patvirtinimo 
paslaugoms taikytinų standartų numerius.
Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento įgyvendinimo tikslais, būtų 
tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
šalių 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 258
András Gyürk
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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 įgyvendinimo 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 259
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninio spaudo teisinė galia Elektroninio spaudo įrodomoji galia

Or. de

Pakeitimas 260
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Negalima atsisakyti pripažinti 
elektroninį spaudą turinčio dokumento
tinkamumo naudoti kaip įrodymą teismo 
bylose tik dėl to, kad jis yra elektroninis.

Or. de

Pakeitimas 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal nacionalinės teisės aktus arba 
šalių sudarytus susitarimus elektroniniam 
spaudui arba kvalifikuotam elektroniniam 
spaudui galima suteikti papildomą teisinę 
galią, viršijančią šio reglamento taikymo 
sritį.

Or. en

Pakeitimas 262
Andreas Schwab

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

Or. de

Pakeitimas 263
Cristian Silviu Buşoi

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. Kvalifikuoto elektroninio spaudo teisinė 
galia yra lygiavertė fiziškai įspausto 
spaudo teisinei galiai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais fiziniai spaudai galioja tik kartu su rašytiniu parašu. Reikėtų užtikrinti, 
kad elektroniniams spaudams nebūtų suteiktas aukštesnis teisinis statusas nei fiziškai 
įspaudžiamiems spaudams. Fiziškai įspaudžiamus spaudus turėtų apibrėžti kiekviena valstybė 
narė.

Pakeitimas 264
Jürgen Creutzmann

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. Kvalifikuotu elektroniniu spaudu 
užtikrinama jo kūrėjo tapatybė ir
duomenų, su kuriais šis spaudas 
susiejamas, vientisumas.

Or. en
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Pagrindimas

„Teisinė prezumpcija“ viršytų elektroniniam parašui suteikiamą galią. Be to, žodžio „kilmė“, 
kaip teisinės sąvokos, reikšmė pernelyg neapibrėžta, nes ji susijusi su, pvz., nacionalinės 
procesinės ir komercinės teisės nuostatomis dėl atstovavimo, valios pareiškimo ir pan.

Pakeitimas 265
Andreas Schwab

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 ir priimami visų valstybių 
narių viešojo sektoriaus įstaigose.

Or. de

Pakeitimas 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Galiojantys kvalifikuoti elektroniniai 
spaudai pripažįstami ir priimami visose
valstybių narių viešosiose tarnybose ir 
Sąjungos institucijose.

Or. en

Pakeitimas 267
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis



AM\933270LT.doc 113/136 PE508.270v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kvalifikuoti elektroniniai spaudai 
pripažįstami visose valstybėse narėse.

Or. en

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 268
Andreas Schwab

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 
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.

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

Or. de

Pakeitimas 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu priimamas elektroninis spaudas, 
kurio saugumo užtikrinimo lygis yra 
žemesnis nei kvalifikuoto elektroninio 
spaudo, ypač jeigu valstybė narė, deramai 
vertindama su šia paslauga susijusius 
pavojus, tokį spaudą priima tam, kad būtų 
galima pasinaudoti viešojo sektoriaus 
įstaigos virtualiai teikiama paslauga, kartu 
taip pat priimamas kvalifikuotas 
elektroninis spaudas.

Or. en

Pakeitimas 270
Jürgen Creutzmann

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 
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.

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

Or. en

Pagrindimas

Išbrauktas žodis „ypač“, nes ši dalis, taip pat kaip kita, susijusi tik su viešosiomis 
paslaugomis. Privačios šalys turėtų galėti laisvai taikyti bet kokį saugumo lygį, dėl kurio gali 
susitarti.
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Pakeitimas 271
Andreas Schwab

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 
užtikrinimo lygis būtų aukštesnis nei 
kvalifikuoto elektroninio spaudo.

Or. de

Pakeitimas 272
Jürgen Creutzmann

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 mastu pasinaudoti viešojo 
sektoriaus įstaigos virtualiai teikiama 
paslauga būtų naudojamas elektroninis 
spaudas, kurio saugumo užtikrinimo lygis 
būtų aukštesnis nei kvalifikuoto 
elektroninio spaudo.

Or. en

Pagrindimas

Išimtinai nacionalinėse nuostatose turėtų būti galima nustatyti papildomus reikalavimus. 
Tačiau jie neturėtų trukdyti atlikti tarpvalstybines operacijas.

Pakeitimas 273
Jürgen Creutzmann
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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.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktas yra tinkamesnė priemonė; ši dalis sujungta su kita dalimi.

Pakeitimas 274
András Gyürk

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 elektroninių spaudų saugumo 
užtikrinimo lygiams taikytinų standartų 
numerius. Komisija užtikrina, kad 
nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento įgyvendinimo 
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 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.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 275
Jürgen Creutzmann

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 
apibrėžti įvairius 4 dalyje minimų 
elektroninių spaudų saugumo užtikrinimo 
lygius ir nustatyti elektroninių spaudų 
saugumo užtikrinimo lygiams taikytinų 
standartų numerius. Jeigu elektroninis 
spaudas atitinka tuos standartus, laikoma, 
kad atitiktis pagal 6 dalį priimtame 
deleguotajame 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.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktas yra tinkamesnė priemonė.

Pakeitimas 276
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kvalifikuotiems elektroninio spaudo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
reikalavimų, viršijančių III priede 

2. Kvalifikuotiems tarpvalstybiniu mastu 
naudojamo elektroninio spaudo 
sertifikatams netaikoma jokių privalomų 
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nustatytus reikalavimus. reikalavimų, viršijančių III priede 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti galima nustatyti specialius naudojimui nacionaliniu lygmeniu taikytinus 
reikalavimus.

Pakeitimas 277
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti kvalifikuotiems elektroninio 
spaudo sertifikatams taikytinų standartų 
numerius. Komisija užtikrina, kad 
nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento įgyvendinimo 
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.

Or. en

Pagrindimas

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



AM\933270LT.doc 119/136 PE508.270v01-00

LT

Pakeitimas 278
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninių laiko žymų teisinė galia Elektroninių laiko žymų įrodomoji galia

Or. de

Pakeitimas 279
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Negalima atsisakyti pripažinti 
elektroninės laiko žymos teisinės galios ir 
jos tinkamumo naudoti kaip įrodymą 
teismo bylose tik dėl to, kad žyma yra 
elektroninė.

1. Negalima atsisakyti pripažinti 
elektroninę laiko žymą turinčio 
dokumento tinkamumo naudoti kaip 
įrodymą teismo bylose tik dėl to, kad jis
yra elektroninis.

Or. de

Pakeitimas 280
Andreas Schwab

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 prima facie įrodymą, kad 
laikas, kuris joje nurodomas, yra teisingas, 
o ją turintis elektroninis dokumentas yra 
vientisas.

Or. de
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Pakeitimas 281
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kvalifikuotos elektroninės žymos 
pripažįstamos ir priimamos visose 
valstybėse narėse.

3. Kvalifikuotos elektroninės žymos 
pripažįstamos ir priimamos visų valstybių 
narių viešojo sektoriaus įstaigose.

Or. de

Pakeitimas 282
András Gyürk

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 
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.

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti tikslaus laiko susiejimo su 
duomenimis ir tikslaus laiko šaltinio 
standartų numerius. Komisija užtikrina, 
kad nustatant standartus, kurie bus 
naudojami šio reglamento įgyvendinimo 
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.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 283
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninių dokumentų teisinė galia ir 
priėmimas

Elektroninių dokumentų įrodomoji galia

Or. de

Pakeitimas 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

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 tinkamumo 
naudoti kaip įrodymą teismo bylose tik dėl 
to, kad jis yra elektroninis.

Or. de

Pakeitimas 285
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

elektroninio dokumento teisinės galios ir 
jo tinkamumo naudoti kaip įrodymą
teismo bylose tik dėl to, kad dokumentas 
yra elektroninis.

Or. en

Pagrindimas

Dokumento tekstas suderinamas su Komisijos patvirtinu požiūriu į elektroninius parašus, 
spaudus ir laiko žymas. Iš esmės elektroninių dokumentų teisinė galia turėtų būti lygiavertė 
popierinių dokumentų su rašytiniu parašu ar fiziniu spaudu teisinei galiai. Dabartinėje 
formuluotėje kalbama apie tikrumo ir vientisumo užtikrinimo lygį, kurio reikšmė nevisiškai 
aiški.

Pakeitimas 286
Jürgen Creutzmann

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. Elektroninis dokumentas yra priimtinas
kaip įrodymas teismo bylose, atsižvelgiant 
į jo tikrumo ir vientisumo užtikrinimo lygį.

Or. en

Pagrindimas

Yra atvejų, kai reikalingi originalūs popieriniai dokumentai ir kai gali būti netinkama suteikti 
elektroniniams dokumentams tokią pat teisinę galią. Galiausiai šis klausimas turėtų būti 
reglamentuojamas nacionalinės teisės aktais.

Pakeitimas 287
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
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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.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pakeitimas 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

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 
pakeistas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiamos 2–4 dalys, nes dokumentų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu arba 
turinčių kvalifikuotą elektroninį spaudą, teisinė galia jau pakankamai reglamentuojama 20 
straipsnio 2a dalyje ir 28 straipsnio 2 dalyje, taigi 34 straipsnio 2 dalis nereikalinga.

Pakeitimas 289
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
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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 
pakeistas.

2. Dokumento su asmens, kuris yra 
kompetentingas parengti atitinkamą 
dokumentą, kvalifikuotu elektroniniu 
parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu teisinė galia yra lygiavertė 
popierinio dokumento su rašytiniu parašu 
ar fiziniu spaudu teisinei galiai, jeigu 
dokumente nėra elementų, dėl kurių 
dokumentą būtų galima pakeisti
automatiškai arba rankiniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Elektroninių dokumentų su kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu teisinė galia turėtų būti lygiavertė popierinių dokumentų su rašytiniu parašu ar fiziniu 
spaudu teisinei galiai. Be to, reikėtų užtikrinti dokumento vientisumą panaikinant galimybę
toliau keisti dokumentą tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu. Pradinės nuorodos tik į 
automatinius pakeitimus nepakanka.

Pakeitimas 290
Jürgen Creutzmann

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 
pakeistas.

2. Dokumentui su 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 
pakeistas.

Or. en
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Pagrindimas

Elektroniniu būdu pasirašytam ar užantspauduotam dokumentui reikėtų suteikti tikrumo ir 
vientisumo prezumpciją. Tačiau tokios prezumpcijos negalima suteikti dėl dokumentą 
pasirašančio asmens arba dėl jo arba jos kompetencijos tai daryti.

Pakeitimas 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
pakeistas.

2. Dokumentui arba elektroniniu būdu 
patvirtintai jo kopijai su galiojančiu 
asmens, kuris yra kompetentingas parengti 
atitinkamą dokumentą arba atitinkamai 
leisti naudoti sertifikuotą kopiją,
kvalifikuotu elektroniniu parašu arba 
galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu 
spaudu suteikiama teisinė prezumpcija dėl 
jo kilmės ir vientisumo, jeigu dokumente 
nėra kintamų elementų, dėl kurių 
dokumentas galėtų būti automatiškai 
pakeistas.

Or. en

Pakeitimas 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

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 

Išbraukta.
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atitinkamus dokumentus, ir kurie pagal 
valstybės narės, kurioje toks dokumentas 
buvo parengtas, nacionalinius teisės aktus 
laikomi originalais arba sertifikuotomis 
kopijomis.

Or. de

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 293
Jürgen Creutzmann

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.

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 
elektroniniu būdu pasirašę arba 
užantspaudavę asmenys, kompetentingi 
rengti atitinkamus dokumentus, ir kurie 
pagal valstybės narės, kurioje toks 
dokumentas buvo parengtas, nacionalinius 
teisės aktus laikomi originalais arba 
sertifikuotomis kopijomis.

Or. en

Pakeitimas 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis
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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.

Or. de

Pakeitimas 295
Cristian Silviu Buşoi

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.

4. Komisija įgyvendinimo aktais nustato
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.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisija nustatytų priimamų elektroninių parašų ir spaudų formatą, kad, 
išsprendžiant esamas problemas, šio reglamento tikslai iš tikrųjų būtų pasiekti.

Pakeitimas 296
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninės pristatymo paslaugos teisinė
galia

Elektroninės pristatymo paslaugos 
įrodomoji galia

Or. de

Pakeitimas 297
Andreas Schwab

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.

Or. de

Pakeitimas 298
Andreas Schwab

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 prima facie įrodymas, 
kad duomenys vientisi ir kvalifikuotos 
elektroninio pristatymo sistemos nurodyto 
duomenų išsiuntimo arba gavimo data ir 
laikas teisingi.
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Or. de

Pakeitimas 299
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šios nuostatos neturi įtakos 
Reglamentui (EB) Nr. 1348/2000.

Or. de

Pakeitimas 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal nacionalinės teisės aktus arba 
šalių sudarytus susitarimus elektroninio 
pristatymo paslaugoms galima suteikti 
papildomą teisinę galią, viršijančią šio 
reglamento taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 301
András Gyürk

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. 

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti duomenų siuntimo ir gavimo 
procesams taikytinų standartų numerius.



PE508.270v01-00 130/136 AM\933270LT.doc

LT

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.

Komisija užtikrina, kad nustatant 
standartus, kurie bus naudojami šio 
reglamento įgyvendinimo 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 302
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus 8 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svetainės tapatumo nustatymas Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kokia yra svetainėms skirtų Europos sertifikatų kūrimo pridėtinė vertė visuotinėje 
interneto aplinkoje. Jau nustatyti vartotojams žinomi ir bendrai naudojami pramonės 
standartai. Kuriant papildomus sertifikatus kiltų vartotojų klaidinimo pavojus, o už Europos 
Sąjungos ribų veikiančios svetainės būtų vertinamos skirtingai.

Pakeitimas 303
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotiems svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatams keliami 
reikalavimai
1. Kvalifikuoti svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatai atitinka IV priede 
nustatytus reikalavimus.
2. Kvalifikuoti svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatai pripažįstami ir 
priimami visose valstybėse narėse.
3. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų tiksliau apibrėžti IV priede 
nustatyti reikalavimai.
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.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kokia yra svetainėms skirtų Europos sertifikatų kūrimo pridėtinė vertė visuotinėje 
interneto aplinkoje. Jau nustatyti vartotojams žinomi ir bendrai naudojami pramonės 
standartai. Kuriant papildomus sertifikatus kiltų vartotojų klaidinimo pavojus, o už Europos 
Sąjungos ribų veikiančios svetainės būtų vertinamos skirtingai.

Pakeitimas 304
András Gyürk
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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 įgyvendinimo 
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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į šią ataskaitą įtraukiamas svarbių 
elektroninės atpažinties, tapatumo 
nustatymo ir parašų sričių pokyčių 
valstybėse narėse ir Sąjungai 
nepriklausančiose pirmaujančiose šalyse 
vertinimas. Persvarstant, inter alia, 
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įvertinama, ar dėl technologinių, rinkos ir 
teisinių pokyčių patikimumo užtikrinimo 
paslaugų srityje nereikia keisti šio 
reglamento taikymo srities.

Or. en

Pakeitimas 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus Komisija gali kartu su šia 
ataskaita pateikti pasiūlymus, kuriais būtų 
siekiama patobulinti patikimumo 
paslaugų teikimo teisinę, techninę ir 
organizacinę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 307
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal Direktyvą 1999/93/EB išduoti 
kvalifikuoti sertifikatai pagal šį reglamentą 
kvalifikuotais elektroninių parašų 
sertifikatais laikomi iki jų galiojimo 
pabaigos, bet ne ilgiau kaip penkerius
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo.

4. Pagal Direktyvą 1999/93/EB išduoti 
kvalifikuoti sertifikatai pagal šį reglamentą 
kvalifikuotais elektroninių parašų 
sertifikatais laikomi iki jų galiojimo 
pabaigos, bet ne ilgiau kaip trejus metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Or. de

Pakeitimas 308
Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas pasirašantis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas,
pateikiant bent pasirašančio asmens vardą 
ir pavardę arba slapyvardį, kuris 
nurodomas kaip slapyvardis;

c) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas pasirašantis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas (šalyse, 
kuriose jis pripažįstamas), pateikiant bent 
tvarkymui automatizuotomis priemonėmis 
tinkamą asmens unikalų identifikatorių ir 
pasirašančio asmens vardą ir pavardę arba 
slapyvardį, kuris nurodomas kaip 
slapyvardis;

Or. en

Pakeitimas 309
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pasirašančio asmens specifinis 
požymis, jei tai reikalinga, atsižvelgiant į 
sertifikato naudojimo tikslą;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tekstas paimtas iš Direktyvos 1999/93/EB. Nors požymiai naudojami ne visose 
valstybėse narėse, buvo patvirtinta, kad jie naudingi tam tikruose sektoriuose, todėl jų 
nereikėtų išbraukti. Kitaip gali būti sutrikdyta dabartinė Direktyvos 1999/93/EB nuostatomis 
grindžiama praktika.

Pakeitimas 310
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas juridinis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas, 
nurodant bent pavadinimą ir registracijos 
numerį, kaip nurodyta oficialiame registre;

c) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas juridinis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas, 
nurodant bent ES teritorijoje unikalius ir 
tvarkymui automatizuotomis priemonėmis
tinkamus pavadinimą ir registracijos 
numerį, kaip nurodyta oficialiame registre;

Or. en

Pakeitimas 311
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kvalifikuotiems svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatams keliami 
reikalavimai

Išbraukta.

Kvalifikuotuose svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatuose pateikiama:
a) nuoroda (bent tokia, kad ją būtų 
galima tvarkyti automatizuotomis 
priemonėmis), kad sertifikatas išduotas 
kaip kvalifikuotas svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatas;
b) duomenų rinkinys, kuriuo 
vienareikšmiškai nurodomas 
kvalifikuotus sertifikatus išduodantis 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas, nurodant bent valstybę 
narę, kurioje jis yra įsisteigęs ir:
– jeigu tai juridinis asmuo – oficialiame 
registre nurodytą pavadinimą ir 
registracijos numerį;
– jeigu tai fizinis asmuo – asmens vardą ir 
pavardę;
c) duomenų rinkinys, kuriuo 
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vienareikšmiškai nurodomas juridinis 
asmuo, kuriam išduotas sertifikatas, 
nurodant bent pavadinimą ir registracijos 
numerį, kaip nurodyta oficialiame 
registre;
d) juridinio asmens, kuriam išduotas 
sertifikatas, adreso duomenys, nurodant 
bent miestą ir valstybę narę, kaip 
nurodyta oficialiame registre;
e) domeno (-ų) vardas (-ai), kurį (kuriuos) 
naudoja juridinis asmuo, kuriam išduotas 
sertifikatas;
f) duomenys apie sertifikato galiojimo 
laikotarpio pradžią ir pabaigą;
g) sertifikato identifikacinis kodas, kuris 
turi būti unikalus kvalifikuoto 
patikimumo užtikrinimo paslaugos teikėjo 
atžvilgiu;
h) sertifikatą išduodančio kvalifikuoto 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo 
saugus elektroninis parašas arba saugus 
elektroninis spaudas;
i) vieta, kurioje galima nemokamai gauti 
sertifikatą, patvirtinantį h punkte 
nurodytą saugų elektroninį parašą arba 
saugų elektroninį spaudą;
j) sertifikato galiojimo statuso nustatymo 
paslaugų teikimo vieta, kurioje galima 
pasiteirauti dėl kvalifikuoto sertifikato 
galiojimo.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kokia yra svetainėms skirtų Europos sertifikatų kūrimo pridėtinė vertė visuotinėje 
interneto aplinkoje. Jau nustatyti vartotojams žinomi ir bendrai naudojami pramonės 
standartai. Kuriant papildomus sertifikatus kiltų vartotojų klaidinimo pavojus, o už Europos 
Sąjungos ribų veikiančios svetainės būtų vertinamos skirtingai.


