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Grozījums Nr. 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pieņemot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 9. marta 
Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, 
ir izveidots tīkls, kurā apvienotas par e-
veselību atbildīgās valsts iestādes. Lai 
palielinātu drošības līmeni un uzlabotu 
pārrobežu veselības aprūpes 
nepārtrauktību, šajā tīklā apvienotajām 
iestādēm ir jāizstrādā vadlīnijas par 
veselības aprūpes datu un pakalpojumu 
pārrobežu pieejamību, tostarp atbalstot 
„kopīgus identifikācijas un 
autentifikācijas pasākumus, lai veicinātu 
datu nodošanu pārrobežu veselības 
aprūpē”. Elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas savstarpēja atzīšana un 
akceptēšana ir ļoti svarīgs faktors, lai 
pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumus Eiropas iedzīvotāji varētu 
izmantot praksē. Ja iedzīvotājiem 
ārstēšanās nolūkā jādodas uz citu valsti, 
tad medicīniskajiem datiem jābūt 
pieejamiem valstī, kur notiek ārstniecība. 
Tādēļ ir jāizveido stabila, droša un 
uzticama elektroniskās identifikācijas 
sistēma.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2011/24/ES ir spēkā un ir piemērojama arī bez atgādinājuma, tādēļ šis apsvērums 
būtu svītrojams kā lieks.

Grozījums Nr. 57
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Viens no šīs regulas mērķiem ir 
likvidēt šķēršļus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekļūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērķis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Šīs regulas mērķis ir 
nodrošināt, ka dalībvalstu piedāvāto 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuves nolūkā ir iespējams izmantot 
drošas elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas sistēmas.

(11) Viens no šīs regulas mērķiem ir 
likvidēt šķēršļus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekļūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērķis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Šīs regulas mērķis ir 
nodrošināt, ka dalībvalstu piedāvāto 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuves nolūkā ir iespējams panākt 
augstu drošības līmeni, veicot 
elektronisko identifikāciju un 
autentifikāciju, tostarp paredzot arī 
dažādus drošības līmeņus atbilstīgi to 
pakalpojumu veidam, kurus var izmantot.

Or. it

Pamatojums

Ir būtiski paredzēt dažādus drošības līmeņus. Regulas priekšlikumā nav precizēts, kādu 
tiešsaistes pakalpojumu veidu var izmantot, īstenojot elektronisko identifikāciju. Personas 
konfidenciālo datu pieejamība ir jāsaista ar „identitātes uzticamības” līmeni, kuram 
jāatšķiras no tā, kas nepieciešams, lai iegūtu vispārīgu informāciju vai izmantotu darījuma 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 58
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Viens no šīs regulas mērķiem ir 
likvidēt šķēršļus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 

(11) Viens no šīs regulas mērķiem ir 
likvidēt šķēršļus, kas patlaban kavē to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
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pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekļūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērķis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Šīs regulas mērķis ir 
nodrošināt, ka dalībvalstu piedāvāto 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuves nolūkā ir iespējams izmantot 
drošas elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas sistēmas.

pārrobežu izmantošanu, kuri ieviesti 
dalībvalstīs, lai piekļūtu vismaz 
sabiedriskajiem pakalpojumiem. Šīs 
regulas mērķis nav pārveidot dalībvalstīs 
jau ieviestās elektroniskās identitātes 
pārvaldības sistēmas un saistītās 
infrastruktūras. Šīs regulas mērķis ir 
nodrošināt, ka dalībvalstu piedāvāto 
pārrobežu tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuves nolūkā ir iespējams izmantot 
drošas elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas sistēmas, pilnībā ievērojot 
tehnoloģiskās neitralitātes principu.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē 
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja, lai sekmētu 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeņa 
uzticamību un drošību. Informācijas un 
paraugprakses apmaiņai dalībvalstu starpā 
ar mērķi panākt savstarpējo atzīšanu būtu 
jāpalīdz īstenot šādu sadarbību.

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē 
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja un neitralitāte, 
lai sekmētu riska pakāpei atbilstošu augsta 
līmeņa uzticamību un drošību. Ņemot to 
vērā, dalībvalstīm, īstenojot iepriekš 
minēto sadarbības mehānismu, 
elektroniskās identifikācijas shēmas ir 
profilakses nolūkā jāpārbauda no 
tehnoloģiskā viedokļa. Informācijas un 
paraugprakses apmaiņai dalībvalstu starpā 
ar mērķi panākt savstarpējo atzīšanu būtu 
jāpalīdz īstenot šādu sadarbību.

Or. it

Pamatojums

Regulas priekšlikumā nav paredzēti instrumenti, ar kuriem dalībvalstis varētu apstrīdēt 
paziņotās elektroniskās identifikācijas shēmas tehnisko atbilstību prasībām. Šāda trūkuma dēļ 
var tikt veicināta prasībām neatbilstošu shēmu izplatība Eiropas Savienībā. Saskaņotība, ko 
likumdevējs ir vēlējies panākt ar šo regulu, varētu tikt apdraudēta, jo pastāvētu iespējas apiet 
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valstu noteikumus un sekmēt izdevīgāko tiesību sistēmu meklējumus.

Grozījums Nr. 60
Anna Maria Corazza Bildt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē 
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja, lai sekmētu 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeņa 
uzticamību un drošību. Informācijas un 
paraugprakses apmaiņai dalībvalstu starpā 
ar mērķi panākt savstarpējo atzīšanu būtu 
jāpalīdz īstenot šādu sadarbību.

(16) Dalībvalstu sadarbībai būtu jāsekmē 
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu tehniskā sadarbspēja, lai sekmētu 
riska pakāpei atbilstošu augsta līmeņa 
uzticamību un drošību. Informācijas un 
paraugprakses apmaiņai dalībvalstu starpā 
ar mērķi panākt savstarpējo atzīšanu būtu 
jāpalīdz īstenot šādu sadarbību. Lai 
nodrošinātu efektivitāti, sadarbspējas un 
drošības pasākumiem būtu jāpievēršas 
pirms paziņošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ar šo regulu arī būtu jāievieš vispārējs 
tiesiskais regulējums elektronisko 
uzticamības pakalpojumu izmantošanai. 
Taču ar to nevajadzētu uzlikt vispārēju 
pienākumu tos izmantot. It īpaši šai regulai 
nevajadzētu attiekties uz tādu pakalpojumu 
sniegšanu, par kuriem panākta brīvprātīga 
vienošanās saskaņā ar privāttiesībām. 
Tāpat, tai nevajadzētu attiekties uz tiem 
aspektiem, kas saistīti ar līgumu slēgšanu 
vai citu juridisku saistību uzņemšanos un 
derīgumu, ja attiecībā uz to veidu prasības 

(17) Ar šo regulu arī būtu jāievieš vispārējs 
tiesiskais regulējums elektronisko 
uzticamības pakalpojumu izmantošanai. 
Taču ar to nevajadzētu uzlikt vispārēju 
pienākumu tos izmantot. It īpaši šai regulai 
nevajadzētu attiekties uz tādu pakalpojumu 
sniegšanu, par kuriem panākta brīvprātīga 
vienošanās saskaņā ar privāttiesībām. 
Tāpat, ar to nebūtu jāreglamentē līgumu 
forma, stāšanās spēkā vai spēkā esamība
vai citu privāttiesisku saistību forma, 
rašanās vai derīgums neatkarīgi no tā, vai 



AM\933270LV.doc 7/133 PE508.270v01-00

LV

paredzētas valsts vai Savienības tiesību 
aktos.

minēto līgumu un saistību pamatā ir
valsts vai Savienības tiesību akti, 
piemēram, Regulas (EK) Nr. 593/2008 
10. un 11. pants. Papildus tam šī regula 
nedrīkstētu skart valstu un Savienības 
tiesību aktos iekļautos noteikumus un 
ierobežojumus attiecībā uz dokumentu 
izmantošanu un nebūtu jāpiemēro 
reģistra procedūrai, jo īpaši zemesgrātu 
un uzņēmumu reģistra procedūrai.

Or. de

Grozījums Nr. 62
Toine Manders

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ņemot vērā tehnoloģiju straujo 
attīstību, šajā regulā būtu jāizmanto pieeja, 
kas paredz inovācijas iespēju.

(20) Ņemot vērā tehnoloģiju straujo 
attīstību, šajā regulā būtu jāizmanto pieeja, 
kas paredz inovācijas stimulēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum un veicinātu uzticamības 
pakalpojumu un produktu izmantošanu, 
būtu jāievieš jēdzieni „kvalificēti 
uzticamības pakalpojumi” un „kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs”, 
nosakot prasības un pienākumus, kas 
jāievēro, lai attiecībā uz jebkuru sniegto 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu un 

(22) Lai stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum un veicinātu uzticamības 
pakalpojumu un produktu izmantošanu, 
būtu jāievieš jēdzieni „kvalificēti 
uzticamības pakalpojumi” un „kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs”, 
nosakot prasības un pienākumus, kas 
jāievēro, lai attiecībā uz jebkuru sniegto 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu un 
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lietoto produktu nodrošinātu augsta līmeņa 
drošību.

lietoto produktu nodrošinātu augsta līmeņa 
drošību. Gan kvalificētajiem, gan 
uzlabotajiem elektroniskajiem parakstiem 
var būt tāds pats juridiskais spēks, kāds ir 
parakstiem ar roku. Šīs regulas noteikumi 
neliedz fiziskai vai juridiskai personai ar 
pierādījumiem demonstrēt kādas 
elektroniskā paraksta formas 
neuzticamību. Tomēr, ja kvalificēta 
elektroniskā paraksta gadījumā rodas 
šaubas par parakstītāja identitāti, 
pierādījumi ir jāsniedz apstrīdētājai pusei.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda, ka pat nekvalificētam elektroniskajam parakstam var būt tāds pats spēks, 
kāds ir parakstam ar roku. Vienīgā atšķirība ir pierādīšanas pienākums.

Grozījums Nr. 64
Toine Manders

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
iekšējam tirgum un veicinātu uzticamības 
pakalpojumu un produktu izmantošanu, 
būtu jāievieš jēdzieni „kvalificēti 
uzticamības pakalpojumi” un „kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs”, 
nosakot prasības un pienākumus, kas 
jāievēro, lai attiecībā uz jebkuru sniegto 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu un 
lietoto produktu nodrošinātu augsta līmeņa 
drošību.

(22) Lai stiprinātu mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) un patērētāju
uzticēšanos iekšējam tirgum un veicinātu 
uzticamības pakalpojumu un produktu 
izmantošanu, būtu jāievieš jēdzieni 
„kvalificēti uzticamības pakalpojumi” un 
„kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs”, nosakot prasības un 
pienākumus, kas jāievēro, lai attiecībā uz 
jebkuru sniegto kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu un lietoto produktu 
nodrošinātu augsta līmeņa drošību.

Or. en
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Grozījums Nr. 65
András Gyürk

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Atbilstīgi prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienībā spēkā esošajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, personām ar invaliditāti vajadzētu 
būt iespējai izmantot uzticamības 
pakalpojumus un galapatēriņam paredzētos 
produktus, kas piedāvāti saistībā ar 
minētajiem pakalpojumiem, turklāt ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas 
uz citiem patērētājiem.

(23) Atbilstīgi prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienībā spēkā esošajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, un ņemot vērā un pilnībā 
ievērojot Savienības tiesību aktus par 
publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu 
pieejamību, personām ar invaliditāti 
vajadzētu būt iespējai izmantot uzticamības 
pakalpojumus un galapatēriņam paredzētos 
produktus, kas piedāvāti saistībā ar 
minētajiem pakalpojumiem, turklāt ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas 
uz citiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīs būtu jāizveido 
uzraudzības iestāžu savstarpējas palīdzības 
sistēma, lai atvieglotu kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
uzraudzību, piemēram, gadījumā, ja 
pakalpojumu sniedzējs pakalpojumus 
piedāvā citas dalībvalsts teritorijā un nav 
pakļauts šīs dalībvalsts uzraudzības 
iestādēm vai ja pakalpojumu sniedzēja 
datori atrodas citas dalībvalsts teritorijā, 
nevis tajā dalībvalstī, kur reģistrēts 
minētais pakalpojumu sniedzējs.

(34) Dalībvalstīs ir jāizveido uzraudzības 
iestāžu savstarpējas palīdzības sistēma, lai 
atvieglotu un efektīvi nodrošinātu 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju uzraudzību, kas paredzēta šajā 
regulā, piemēram, gadījumā, ja 
pakalpojumu sniedzējs pakalpojumus 
piedāvā citas dalībvalsts teritorijā un nav 
pakļauts šīs dalībvalsts uzraudzības 
iestādēm vai ja pakalpojumu sniedzēja 
datori atrodas citas dalībvalsts teritorijā, 
nevis tajā dalībvalstī, kur reģistrēts 
minētais pakalpojumu sniedzējs. Šis 
sistēmas mērķis ir arī vienkāršot un 
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samazināt uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju administratīvo slogu, šim 
nolūkam izmantojot uzraudzības iestādi, 
kas pildītu vienas pieturas aģentūras 
pienākumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Ja, veicot darījumu, vajadzīgs 
juridiskas personas kvalificēts 
elektroniskais zīmogs, jāakceptē būtu arī 
juridiskās personas pilnvarotā pārstāvja 
kvalificēts elektroniskais paraksts.

(42) Ja saskaņā ar valstu vai Savienības 
tiesību aktiem vajadzīgs juridiskas 
personas kvalificēts elektroniskais zīmogs, 
jāakceptē būtu arī juridiskās personas 
pilnvarotā pārstāvja kvalificēts 
elektroniskais paraksts.

Or. de

Grozījums Nr. 68
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Elektroniskie zīmogi būtu jāizmanto 
kā pierādījums tam, ka elektronisko 
dokumentu izsniegusi juridiska persona, 
garantējot dokumenta izcelsmi un 
integritāti.

(43) Derīgiem elektroniskajiem zīmogiem 
būtu jākalpo par pirmšķietamu 
pieradījumu tā elektroniskā dokumenta 
īstumam un integritātei, kurš ir 
apzīmogots ar šiem zīmogiem. Šis 
regulējums neskar noteikumus par 
pilnvaru, pārstāvību un rīcībspēju.

Or. de
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Grozījums Nr. 69
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Elektroniskie zīmogi būtu jāizmanto 
kā pierādījums tam, ka elektronisko 
dokumentu izsniegusi juridiska persona, 
garantējot dokumenta izcelsmi un 
integritāti.

(43) Būtu jāuzskata, ka elektroniskajiem 
zīmogiem ir tāds pats juridiskais spēks, 
kāds ir parastajam zīmogam, kā paredzēts 
dalībvalstu tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Lai stiprinātu elektronisko 
dokumentu pārrobežu izmantošanu, šajā 
regulā būtu jāparedz tādu elektronisko 
dokumentu juridiskais spēks, kas atbilstīgi 
riska novērtējumam būtu uzskatāmi par 
līdzvērtīgiem papīra dokumentiem, ar 
nosacījumu, ka ir nodrošināts dokumentu 
autentiskums un integritāte. Lai iekšējā 
tirgū pārrobežu elektroniskos darījumus 
varētu veikt plašākā mērogā, būtiski arī 
nodrošināt, ka elektronisko dokumentu 
oriģinālus vai apliecinātas kopijas, ko 
kādas dalībvalsts kompetentās iestādes 
izsniegušas atbilstīgi savas valsts tiesību 
aktiem, atzīst un akceptē arī citās 
dalībvalstīs. Šai regulai nevajadzētu skart 
dalībvalstu tiesības noteikt, kas uzskatāms 
par oriģinālu vai kopiju valsts līmenī, 
tomēr tai vajadzētu nodrošināt, ka 
oriģinālus un kopijas atzīst un izmanto arī 
citās valstīs.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 71
Toine Manders

Regulas priekšlikums
46.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(46a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
iedzīvotājiem tiktu skaidri paziņotas 
iespējas un ierobežojumi, kas ir saistīti ar 
elektroniskās identifikācijas izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai elastīgi un ātri papildinātu dažus 
šajā regulā precīzi noteiktus tehniskos 
aspektus, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
sistēmu sadarbspēju; uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem vajadzīgajiem 
drošības pasākumiem; atzītām 
neatkarīgām iestādēm, kas ir atbildīgas 
par pakalpojumu sniedzēju revīziju; 
uzticamības sarakstiem; prasībām 
attiecībā uz elektronisko parakstu 
drošības līmeni; prasībām attiecībā uz 
kvalificētiem elektroniskā paraksta 
sertifikātiem, to validēšanu un saglabāšanu; 
par kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču sertifikāciju atbildīgām 
iestādēm; prasībām attiecībā uz

(49) Lai elastīgi un ātri papildinātu dažus 
šajā regulā precīzi noteiktus tehniskos 
aspektus, pilnvaras pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
sistēmu sadarbspēju; uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem vajadzīgajiem 
drošības pasākumiem; prasībām attiecībā 
uz kvalificētiem elektroniskā paraksta 
sertifikātiem, to validēšanu un saglabāšanu; 
par kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču sertifikāciju atbildīgām 
iestādēm; prasībām attiecībā uz 
kvalificētiem elektroniskā zīmoga 
sertifikātiem; piegādes pakalpojumu 
sadarbspēju. Īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbu, laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
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elektronisko zīmogu drošības līmeni un 
kvalificētiem elektroniskā zīmoga 
sertifikātiem; piegādes pakalpojumu 
sadarbspēju. Īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbu, laikā rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī.

līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar atzinuma sagatavotājas iesniegtajiem grozījumiem par deleģētajiem aktiem ir 
jāgroza arī 49. apsvērums.

Grozījums Nr. 73
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
51.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(51.a) Būtu starptautiski jāatzīst 
standartizācijas darbs, ko veic 
starptautiskās un Eiropas organizācijas. 
Šo darbu veic sadarbībā ar iesaistītajām 
nozarēm un dalībniekiem, un to cita 
starpā finansē Eiropas Savienība un 
valsts iestādes. Lai elektroniskajai 
identifikācijai un elektroniskajiem 
uzticamības pakalpojumiem garantētu 
augstu drošības līmeni , jo īpaši Eiropas 
Komisijai, izstrādājot deleģētos un 
īstenošanas aktus, būtu jāņem vērā tādu 
struktūru kā Eiropas Standartizācijas 
komitejas (CEN), Eiropas 
Telekomunikāciju Standartu institūta 
(ETSI), Eiropas Elektrotehnikas 
standartizācijas komitejas (CENELEC) 
un Starptautiskās standartizācijas 
organizācijas (ISO) izstrādātie standarti.

Or. fr
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Grozījums Nr. 74
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
elektronisko identifikāciju un 
elektroniskajiem uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību.

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
elektronisko identifikāciju un 
elektroniskajiem uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību, panāktu augstu 
drošības līmeni un pastiprinātu pilsoņu 
uzticību digitālās vides drošībai.

Or. it

Pamatojums

Lai efektīvi veicinātu regulas pieņemšanas mērķu sasniegšanu, proti, stiprinātu uzticību 
pārrobežu elektronisko darījumu drošībai un uzticamībai, ir jāpanāk augsts drošības līmenis 
un jāsamazina tiešsaistes vides drošības vispārējas mazināšanas risks, kas varētu būt regulas 
īstenošanas netiešās sekas.

Grozījums Nr. 75
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
elektronisko identifikāciju un 
elektroniskajiem uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību.

1. Šajā regulā izklāstīti noteikumi par 
elektronisko identifikāciju un uzticamības 
pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai, lai nodrošinātu iekšējā tirgus 
pienācīgu darbību.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgais vārds „elektroniskajiem” šajā gadījumā ir lieks.
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Grozījums Nr. 76
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu 
attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem, 
elektroniskajiem zīmogiem, 
elektroniskajiem laika zīmogiem, 
elektroniskajiem dokumentiem, 
elektroniskajiem piegādes pakalpojumiem 
un tīmekļa vietņu autentifikāciju.

3. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu 
attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem, 
elektroniskajiem zīmogiem, 
elektroniskajiem laika zīmogiem, 
elektroniskajiem dokumentiem un
elektroniskajiem piegādes pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Tīmekļa vietnēm jau ir vispārpieņemti nozares standarti, kurus atzīst arī patērētāji. Tādējādi 
kvalificētu tīmekļa vietņu pievienotā vērtība ir neskaidra. Turklāt internets pēc savas būtības 
ir globāla struktūra un lietotāji saskartos ar tīmekļa vietnēm, uz kuriem attiecas ES 
regulējums, un tīmekļa vietnēm, uz kurām savukārt tas neattiecas, kas izraisītu apjukumu un 
neskaidrības, vēl jo vairāk tāpēc, ka „nekvalificētās” tīmekļa vietnes uzreiz nenozīmētu 
mazāku drošību.

Grozījums Nr. 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu 
attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem, 
elektroniskajiem zīmogiem, 
elektroniskajiem laika zīmogiem, 
elektroniskajiem dokumentiem, 
elektroniskajiem piegādes pakalpojumiem 
un tīmekļa vietņu autentifikāciju.

3. Ar šo regulu izveido tiesisko regulējumu 
attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem, 
elektroniskajiem zīmogiem, elektronisko 
validāciju un pārbaudi, elektroniskajiem 
laika zīmogiem, elektroniskajiem 
dokumentiem, elektroniskajiem piegādes 
pakalpojumiem un tīmekļa vietņu 
autentifikāciju.
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Or. en

Grozījums Nr. 78
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ar šo regulu nodrošina to, ka 
uzticamības pakalpojumus un produktus, 
kas atbilst šīs regulas nosacījumiem, drīkst 
laist brīvā apritē iekšējā tirgū.

4. Ar šo regulu nodrošina to, ka 
kvalificētus un nekvalificētus uzticamības 
pakalpojumus un produktus, kas atbilst šīs 
regulas nosacījumiem, drīkst laist brīvā 
apritē iekšējā tirgū.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka brīvā apritē iekšējā tirgū drīkst laist ari nekvalificētus pakalpojumus.

Grozījums Nr. 79
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
sniedz dalībvalstis vai kuri tiek sniegti šīs 
dalībvalsts vārdā vai vismaz tai 
uzņemoties atbildību, kā arī Savienībā
reģistrētiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
sniedz, pilnvaro vai atzīst dalībvalstis, kā 
arī uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, 
kas darbojas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
sniedz dalībvalstis vai kuri tiek sniegti šīs 
dalībvalsts vārdā vai vismaz tai uzņemoties 
atbildību, kā arī Savienībā reģistrētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus atzīst 
vai izsniedz dalībvalstis vai kuri tiek atzīti 
vai izsniegti šo dalībvalstu vārdā, kā arī 
Savienībā reģistrētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en

Pamatojums

Principā par privātā sektora shēmu būtu jāpaziņo, ja to atzīst dalībvalsts.

Grozījums Nr. 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, par 
kuriem panākta brīvprātīga vienošanās 
saskaņā ar privāttiesībām.

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, par 
kuriem tikai panākta brīvprātīga 
vienošanās saskaņā ar privāttiesībām. 
Šādiem uzticamības pakalpojumiem 
nedrīkst noraidīt derīgumu, juridisko 
spēku, kas izriet no brīvprātīgas 
vienošanās, un pieņemamību kā 
pierādījumiem tiesvedībā tikai šādu 
iemeslu dēļ:
— tie ir elektroniskā formātā vai
— tiem nav kvalificēta elektroniskā 
paraksta sertifikāta, kvalificēta 
elektroniskā zīmoga sertifikāta vai 
kvalificēta tīmekļa vietņu autentifikācijas 
sertifikāta,
— tos nesniedz kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs vai
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— tie nav radīti ar kvalificētu 
elektroniskā paraksta radīšanas ierīci vai 
kvalificētu elektroniskā zīmoga radīšanas 
ierīci.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, par 
kuriem panākta brīvprātīga vienošanās 
saskaņā ar privāttiesībām.

2. Šo regulu nepiemēro tādu elektronisko 
uzticamības pakalpojumu sniegšanai, 
kurus sniedz vienīgi iekšējai lietošanai 
slēgtā dalībnieku grupā. Trešā persona 
šāda uzticamības pakalpojuma derīgumu 
nevar apstrīdēt, pamatojoties tikai uz to, 
ka attiecīgais uzticamības pakalpojums 
neatbilst šīs regulas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējais teksts bija neskaidrs un varēja radīt iespaidu, ka privāttiesībās ir iespēja 
atteikties no šīs regulas piemērošanas. Tā vietā būtu jāprecizē, ka šos pakalpojumus 
nepiedāvā plašai sabiedrībai un ka šie pakalpojumi tiek sniegti ierobežotam un konkrētam 
personu lokam..

Grozījums Nr. 83
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šo regulu nepiemēro aspektiem, kas 
saistīti ar līgumu slēgšanu vai citu
juridisku saistību uzņemšanos un to 

(3) Šī regula neskar valstu vai Savienības 
tiesību aktu noteikumus par līgumu vai 
citu privāttiesisku saistību spēkā stāšanos 
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derīgumu, ja attiecībā uz to veidu prasības 
paredzētas valsts vai Savienības tiesību 
aktos.

vai derīgumu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas ierosinātais formulējums ir pārāk vispārīgs, lai to iekļautu regulas tekstā.

Grozījums Nr. 84
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu nepiemēro aspektiem, kas 
saistīti ar līgumu slēgšanu vai citu 
juridisku saistību uzņemšanos un to 
derīgumu, ja attiecībā uz to veidu prasības 
paredzētas valsts vai Savienības tiesību 
aktos.

3. Šo regulu piemēro, neskarot valsts vai 
Savienības tiesību aktus, kas saistīti ar 
līgumu slēgšanu un citu saistību 
uzņemšanos un to derīgumu, ka tajos ir 
paredzētas prasības attiecībā uz to 
formātu.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šī regula neskar valstu un Savienības 
tiesību aktu noteikumus un 
ierobežojumus attiecībā uz dokumentu 
izmantošanu. To nepiemēro reģistra 
procedūrai, jo īpaši zemesgrātu un 
uzņēmumu reģistra procedūrai.

Or. de
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Grozījums Nr. 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „elektroniskā identifikācija” ir tādu 
personas elektronisku identifikācijas datu 
izmantošana, kas nepārprotami apliecina 
fiziskās vai juridiskās personas identitāti;

(1) „elektroniskā identifikācija” ir tādu 
personas elektronisku identifikācijas datu 
izmantošana, kas nepārprotami vai 
konkrētajam mērķim nepieciešamajā 
pakāpē apliecina fiziskās vai juridiskās 
personas identitāti;

Or. en

Pamatojums

Šajā priekšlikumā būtu jāiekļauj princips, saskaņā ar kuru tiek iegūts pēc iespējas mazāk 
datu. Dažiem pakalpojumiem ir nepieciešama nepārprotama identifikācija, savukārt citiem 
varētu nebūt vajadzīga visu datu nosūtīšana.. Praktisks piemērs varētu būt vienkārša vecuma 
pārbaude, kam nav vajadzīgi pārējie personas dati.

Grozījums Nr. 87
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „autentifikācija” ir elektronisks process, 
kurā var validēt fiziskas vai juridiskas 
personas elektronisko identifikāciju vai 
elektronisko datu izcelsmi un integritāti;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 88
Phil Prendergast
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas spēj identificēt parakstītāju; (b) tas spēj apliecināt parakstītāja 
identitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 7. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tas ir saistīts ar attiecīgajiem datiem 
tādā veidā, lai būtu atklājamas jebkādas 
turpmākas to izmaiņas;

(d) tas ir saistīts ar parakstītajiem datiem 
tādā veidā, lai būtu atklājamas jebkādas 
turpmākas to izmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) „sertifikāts” ir elektronisks 
apliecinājums, kas saista attiecīgi fiziskas 
vai juridiskas personas elektroniskā 
paraksta vai zīmoga validācijas datus ar
sertifikātu un apliecina attiecīgās personas 
minētos datus;

(10) „sertifikāts” ir elektronisks 
apliecinājums, kas elektroniskā paraksta 
vai zīmoga validācijas datus attiecīgi saista
ar jebkura subjekta vai fiziskas vai 
juridiskas personas identifikācijas datiem 
un apliecina attiecīgās personas minētos 
datus;

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „kvalificēts elektroniskā paraksta 
sertifikāts” ir apliecinājums, ko izmanto 
elektronisko parakstu apliecināšanai, ko 
izsniedz kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs un kas atbilst 
I pielikumā noteiktajām prasībām;

(11) „kvalificēts elektroniskā paraksta 
sertifikāts” ir sertifikāts, ko izmanto 
elektronisko parakstu apliecināšanai, ko 
izsniedz kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs un kas atbilst 
I pielikumā noteiktajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) „uzticamības pakalpojumi” ir visi 
elektroniskie pakalpojumi, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un
saglabāšanu;

(12) „uzticamības pakalpojumi” ir 
elektroniski pakalpojumi, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju vai saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) „uzticamības pakalpojumi” ir visi 
elektroniskie pakalpojumi, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un 
saglabāšanu;

(12) „uzticamības pakalpojumi” ir visi 
elektroniskie pakalpojumi, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu vai elektronisko 
sertifikātu (tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un 
saglabāšanu;

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas darbības jomā nebūtu jāiekļauj tīmekļa vietņu autentifikācija. Turklāt šim 
sarakstam nevajadzētu būt kumulatīvam.

Grozījums Nr. 94
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) „kvalificēti uzticamības pakalpojumi” 
ir uzticamības pakalpojumi, kas atbilst šajā 
regulā noteiktajām prasībām;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 95
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 20. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) „elektroniskais zīmogs” ir elektroniski 
dati, kas pievienoti citiem elektroniskajiem 
datiem vai loģiski saistīti ar tiem, lai 
garantētu saistīto datu izcelsmi un 
integritāti;

(20) „elektroniskais zīmogs” ir elektroniski 
dati, kas pievienoti citiem elektroniskajiem 
datiem vai loģiski saistīti ar tiem, lai 
garantētu saistīto datu īstumu un 
integritāti;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 21. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tas ir saistīts ar attiecīgajiem datiem 
tādā veidā, lai būtu atklājamas jebkādas 
turpmākas to izmaiņas;

(d) tas ir saistīts ar datiem, kuru izcelsmi 
un integritāti tas apliecina, tādā veidā, lai 
būtu atklājamas jebkādas turpmākas to 
izmaiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 30. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) „kvalificēts tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikāts” ir 
apliecinājums, kas ļauj autentificēt 
tīmekļa vietni un apliecina tīmekļa vietnes 
saikni ar personu, kurai sertifikātu 
izsniedzis kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs, un kas atbilst 
IV pielikumā noteiktajām prasībām;

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tādējādi kvalificētu tīmekļa vietņu autentifikācijas pievienotā vērtība ir neskaidra.

Grozījums Nr. 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nedrīkst ierobežot tādu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu kādā dalībvalstī, ko 
nodrošina citā dalībvalstī reģistrēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs tādu 
iemeslu dēļ, kas izriet no šīs regulas 
aptvertajām jomām.

1. Nedrīkst ierobežot tādu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu kādā dalībvalstī, ko 
nodrošina citā dalībvalstī reģistrēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs tādu 
iemeslu dēļ, kas izriet no šīs regulas 
aptvertajām jomām. Dalībvalstis 
nodrošina, ka citas dalībvalsts izcelsmes 
uzticamības pakalpojumi ir pieņemami kā 
pierādījumi tiesvedībā.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai uzticamības pakalpojumus varētu 
sniegt citā dalībvalstī, sertifikācijas 
politikas dokumentus dara publiski 
pieejamus attiecīgās dalībvalsts oficiālajās 
valodās vai angļu valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savstarpējā atzīšana un akceptēšana Savstarpēja atzīšana

Or. it

Pamatojums

Atzīšana un akceptēšana no tehniskā un juridiskā viedokļa ir divi atšķirīgi koncepti, ko 
nedrīkst jaukt un regulāri saistīt kopā.

Grozījums Nr. 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savstarpējā atzīšana un akceptēšana Savstarpējā atzīšana

Or. en

Grozījums Nr. 102
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
citā dalībvalstī izsniegtie elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi ar līdzvērtīgu vai 
augstāku drošības nodrošinājuma līmeni, 
par kuriem paziņots atbilstīgi 7. pantā 
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publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

minētajai procedūrai, tiek atzīti, lai 
tiešsaistē varētu piekļūt šiem 
pakalpojumiem, sešus mēnešus pēc tam, 
kad Komisija ir publicējusi paziņoto 
shēmu sarakstu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav skaidrs, kāda ir juridiskā atšķirība starp atzītiem un akceptētiem pakalpojumiem un 
vai šāda nodalīšana vispār ir nepieciešama, ir ieviesti precizējumi un ierosināts svītrot vārdu 
„akceptēti”. Turklāt būtu jānosaka, cik ilgā laikā dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie 
pasākumi, lai atzītu citas identifikācijas shēmas pēc to paziņošanas un publicēšanas.

Grozījums Nr. 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Ja saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību 
aktiem vai administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei kādā dalībvalstī vai 
Savienības iestādē ir nepieciešama 
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kuri 
izsniegti citā dalībvalstī vai Savienības 
iestādē un ietverti shēmā, kas atbilstīgi 
7. pantam iekļauta Komisijas publicētā 
sarakstā, tiek atzīti šajā dalībvalstī vai 
Savienības iestādē, lai tiešsaistē varētu 
piekļūt šādiem pakalpojumiem, ne vēlāk 
kā sešus mēnešus pēc šo shēmu saturošā 
saraksta publicēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Phil Prendergast
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir pieejama
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem, 
ar noteikumu, ka šie pakalpojumi ir 
pieejami ne tikai attiecīgās dalībvalsts vai 
tās teritoriālās vienības iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktu piemēro tikai 
konkrētiem pārrobežu publiskā sektora 
pakalpojumiem. Lai precizētu šos 
pārrobežu pakalpojumus, Komisija ar 
īstenošanas aktu izstrādā šo pakalpojumu 
sarakstu. Attiecīgajā īstenošanas aktā 
ņem vērā 8. panta noteikumus un to 
pieņem saskaņā ar 39. panta 2. punktā 
minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Phil Prendergast
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību;

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz, pilnvaro vai atzīst paziņotāja 
dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību;

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
atzīst vai izsniedz paziņotāja dalībvalsts, 
vai arī tie tiek izsniegti šīs dalībvalsts 
vārdā;

Or. en

Pamatojums

Principā par privātā sektora shēmu būtu jāpaziņo, ja to atzīst dalībvalsts.

Grozījums Nr. 108
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
var izmantot, lai piekļūtu vismaz tādiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, saistībā ar 
kuriem paziņotājā dalībvalstī jāizmanto 

(b) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
var izmantot, lai piekļūtu vismaz tādiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, saistībā ar 
kuriem paziņotājā dalībvalstī akceptē 
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elektroniskā identifikācija; elektronisko identifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļiem atkarībā no to pakalpojumu 
veida, kurus ar to palīdzību var izmantot, 
attiecas dažādi drošības līmeņi;

Or. it

Pamatojums

Ir būtiski paredzēt dažādus drošības līmeņus. Priekšlikumā nav precizēts, kādu tiešsaistes 
pakalpojumu veidu var izmantot, īstenojot elektronisko identifikāciju. Konfidenciālo datu 
pieejamība ir jāsaista ar identitātes uzticamības līmeni, kuram jāatšķiras no tā, kas 
nepieciešams, lai iegūtu vispārīgu informāciju. Identitātes atzīšanas process ir jāparedz tā, 
lai garantētu drošības līmeni, kas atbilstu iedzīvotāju izmantoto pakalpojumu veidam un būtu 
ar tiem saskanīgs.

Grozījums Nr. 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati nepārprotami 
piešķirti fiziskai vai juridiskai personai, kas 
minēta 3. panta 1. punktā;

(c) paziņotāja dalībvalsts nodrošina, ka 
personas identifikācijas dati nepārprotami 
vai konkrētajam mērķim nepieciešamajā 
pakāpē piešķirti fiziskai vai juridiskai 
personai, kas minēta 3. panta 1. punktā;

Or. en
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Pamatojums

Šajā priekšlikumā būtu jāiekļauj princips, saskaņā ar kuru tiek iegūts pēc iespējas mazāk 
datu. Dažiem pakalpojumiem ir nepieciešama nepārprotama identifikācija, savukārt citiem 
varētu nebūt vajadzīga visu datu nosūtīšana.. Praktisks piemērs varētu būt vienkārša vecuma 
pārbaude, kam nav vajadzīgi pārējie personas dati.

Grozījums Nr. 111
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs varētu 
validēt elektroniskā formātā saņemtos 
personas identifikācijas datus. Dalībvalstis
neizvirza īpašas tehniskas prasības tiem 
pārbaudītājiem, kas reģistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja paziņotajā identifikācijas 
shēmā vai autentifikācijas iespējā ir 
konstatēts pārkāpums vai tā ir daļēji 
apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties aptur 
vai atsauc paziņoto identifikācijas shēmu 
vai autentifikācijas iespēju, vai attiecīgās 
apdraudētās daļas, un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

(d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina 
tiešsaistes autentifikācijas saskarnes 
pieejamību jebkurā laikā un bez maksas, 
lai pārbaudītājs varētu validēt elektroniskā 
formātā saņemtos personas identifikācijas 
datus. Īpašu tehnisku prasību dēļ, ko 
drošības nolūkos dalībvalstis izvirza tiem 
pārbaudītājiem, kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju, var pieprasīt maksu, kas 
nepārsniedz pašizmaksu, un ar šīm 
prasībām nediskriminē tos pārbaudītājus, 
kas reģistrēti ārpus šo valstu teritorijas. Ja 
paziņotajā identifikācijas shēmā vai 
autentifikācijas sistēmā ir konstatēts 
pārkāpums vai tā ir daļēji apdraudēta, 
dalībvalstis nekavējoties aptur vai atsauc 
paziņoto identifikācijas shēmu vai 
autentifikācijas sistēmu, vai attiecīgās 
apdraudētās daļas, un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs varētu 
validēt elektroniskā formātā saņemtos 
personas identifikācijas datus. Dalībvalstis 
neizvirza īpašas tehniskas prasības tiem 
pārbaudītājiem, kas reģistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja paziņotajā identifikācijas 
shēmā vai autentifikācijas iespējā ir 
konstatēts pārkāpums vai tā ir daļēji 
apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties aptur 
vai atsauc paziņoto identifikācijas shēmu 
vai autentifikācijas iespēju, vai attiecīgās 
apdraudētās daļas, un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

(d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un sabiedrisko pakalpojumu 
gadījumā arī bez maksas, lai pārbaudītājs, 
kas atrodas ārpus šīs dalībvalsts 
teritorijas, varētu validēt elektroniskā 
formātā saņemtos personas identifikācijas 
datus. Dalībvalstis neizvirza nesamērīgas
īpašas tehniskas prasības tiem 
pārbaudītājiem, kas reģistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja paziņotajā identifikācijas 
shēmā vai autentifikācijas iespējā ir 
konstatēts pārkāpums vai tā ir daļēji 
apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties aptur 
vai atsauc paziņoto identifikācijas shēmu 
vai autentifikācijas iespēju, vai attiecīgās 
apdraudētās daļas, un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskie pakalpojumi būtu jāsniedz par velti, tomēr puses drīkst vienoties par maksu, ko 
pieprasa par privātiem darījumiem. Lai arī šīs regulas pamatprincips ir sadarbspēja, 
dalībvalstīm būtu jāļauj izvirzīt noteiktas tehniskas prasības, ja tās ir svarīgas to valsts shēmā 
un jo īpaši ja tās ir saistītas ar būtiskiem drošības aspektiem.

Grozījums Nr. 113
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) paziņotāja dalībvalsts uzņemas 
atbildību par:

(e) paziņotāja dalībvalsts nodrošina:

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstu atbildība būtu jānosaka atsevišķi. Skatīt turpmākos grozījumus.

Grozījums Nr. 114
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) šā panta c) apakšpunktā minēto 
personas identifikācijas datu 
nepārprotamu sasaistīšanu ar personu un

(i) šā panta c) apakšpunktā minēto 
personas identifikācijas datu sasaistīšanu ar 
personu un

Or. en

Grozījums Nr. 115
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) šā panta d) apakšpunktā minēto 
autentifikācijas iespēju.

(ii) šā panta d) apakšpunktā minēto 
autentifikācijas sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 116
András Gyürk

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Paziņotāja dalībvalsts var paziņot par 
trešā valstī reģistrēta sertifikācijas 
pakalpojumu sniedzēja elektroniskās 
identifikācijas shēmu tikai tad, ja šis 
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pakalpojumu sniedzējs izpilda visas šajā 
regulā paredzētās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, 
paredz kritērijus, lai noteiktu dažādus 
drošības līmeņus, kas atbilst to 
pakalpojumu veidiem, kurus var izmantot 
ar elektroniskās identifikācijas palīdzību.

Or. it

Pamatojums

Ir būtiski paredzēt dažādus drošības līmeņus. Regulas priekšlikumā nav precizēts, kādu 
tiešsaistes pakalpojumu veidu var izmantot, īstenojot elektronisko identifikāciju. Personas 
konfidenciālo datu pieejamība ir jāsaista ar „identitātes uzticamības” līmeni, kuram 
jāatšķiras no tā, kas nepieciešams, lai iegūtu vispārīgu informāciju vai izmantotu darījuma 
pakalpojumus.

Grozījums Nr. 118
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu, tostarp dažādus drošības 
līmeņus, kas atbilst to pakalpojumu 
veidam, kurus var izmantot;

Or. it
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Grozījums Nr. 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas un tās drošības nodrošinājuma 
līmeņu aprakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) informāciju par to, kurš veic personas 
nepārprotamo identifikatoru reģistrāciju;

(c) informāciju par to, kurš subjekts veic 
personas identifikatoru reģistrāciju;

Or. en

Pamatojums

Turpmākas izmaiņas, lai integrētu principu par mazākā iespējamā datu apjoma vākšanu.
Turklāt veikts arī precizējums, jo šajā kontekstā vairāk iet runa par subjektu, nevis personu.

Grozījums Nr. 121
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) autentifikācijas iespējas aprakstu; (d) autentifikācijas iespējas aprakstu, 
tostarp ņemot vērā dažādos drošības 
līmeņus, kas nepieciešami, lai 
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nodrošinātu piekļuvi;

Or. it

Grozījums Nr. 122
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) autentifikācijas iespējas aprakstu; (d) autentifikācijas iespējas un 
pārbaudītājiem izvirzītu tehnisko prasību
aprakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) autentifikācijas iespējas aprakstu; (d) autentifikācijas sistēmas aprakstu;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas vai autentifikācijas iespējas vai 
attiecīgo apdraudēto daļu apturēšanas vai 
atsaukšanas kārtību.

(e) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas vai autentifikācijas sistēmas vai 
attiecīgo apdraudēto daļu apturēšanas vai 
atsaukšanas kārtību.
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Or. en

Grozījums Nr. 125
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī to 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
sarakstu, par kurām iesniegts paziņojums 
saskaņā ar 1. punktu, un pamatinformāciju 
par attiecīgajām shēmām.

2. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un publiski 
pieejamā tīmekļa vietnē to elektroniskās 
identifikācijas shēmu sarakstu, par kurām 
iesniegts paziņojums saskaņā ar 1. punktu, 
un pamatinformāciju par attiecīgajām 
shēmām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka šī kārtība ir lietotājiem draudzīga, šis saraksts būtu jāpublicē arī publiski 
pieejamā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 126
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 1. un 
3. punktā minēto paziņošanu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, kas 
jāievēro saistībā ar 1. un 3. punktā minēto 
paziņošanu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Atbildība

1. Paziņotāja dalībvalsts attiecībā uz tās 
vai tās vārdā izsniegtajiem elektroniskās 
identifikācijas līdzekļiem ir atbildīga par 
visiem tiešajiem zaudējumiem, kas 
nodarīti dēļ tā, ka nav izpildītas 6. pantā 
minētās saistības, ja vien tā nevar 
pierādīt, ka nav rīkojusies nolaidīgi.
2. Dalībvalsts atzītu un paziņotu 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
izsniedzējs saskaņā ar 7. pantā minēto 
procedūru ir atbildīgs par to, ka nav 
nodrošinājis:
– (i) personas identifikācijas datu 
nepārprotamu sasaistīšanu ar personu un
– (ii) autentifikācijas iespēju,
ja vien tas nevar pierādīt, kā nav rīkojies 
nolaidīgi.

Or. en

Pamatojums

Tādu nozīmīgu jautājumu kā atbildība pēc analoģijas ar uzticamības pakalpojumu jomu būtu 
jāreglamentē atsevišķi no paziņošanas procedūras, ja tas kontekstuāli neiekļaujas attiecīgajā 
pantā. Ierosinātajā pantā ir ņemtas vērā gan publiskā, gan privātā sektora elektroniskās 
identifikācijas shēmas.

Grozījums Nr. 128
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
1. Ja saskaņā ar 7. panta 1. punktu 
paziņotā elektroniskās identifikācijas 
shēma vai 6. panta d) apakšpunktā minētā 
autentifikācija ir pārkāpta vai daļēji 
apdraudēta un līdz ar to varētu mazināties 
uzticamība, ka šī shēma var nodrošināt 
pārrobežu darījumus, paziņotāja 
dalībvalstis nekavējoties aptur vai atsauc 
konkrētās elektroniskās identifikācijas 
shēmas vai autentifikācijas pārrobežu 
daļu vai attiecīgās apdraudētās daļas, un 
informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.
2. Ja 1. punktā minētais pārkāpums vai 
apdraudējums ir novērsts, paziņotāja 
dalībvalsts pēc iespējas ātrāk atjauno 
autentifikāciju un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju.
3. Ja triju mēnešu laikā pēc apturēšanas 
vai atsaukšanas 1. punktā minētais 
pārkāpums vai apdraudējums nav 
novērsts, paziņotāja dalībvalsts pārējās 
dalībvalstis un Komisiju informē par 
elektroniskās identifikācijas shēmas 
atcelšanu. Komisija pēc iespējas ātrāk 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī 7. panta 2. punktā minētā 
saraksta attiecīgos grozījumus.

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas ierosinātas, lai precizētu procesu gadījumā, ja konstatēts pārkāpums vai 
apdraudējums.

Grozījums Nr. 129
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
7.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b pants
1. Paziņotāja dalībvalsts ir atbildīga par 
visiem tiešajiem zaudējumiem, kas 
nodarīti jebkurai fiziskai vai juridiskai 
personai un kas radušies 6. panta c) un 
d) apakšpunktā minēto saistību neizpildes 
dēļ, ja vien paziņotāja dalībvalsts nevar 
pierādīt, ka tā nav rīkojusies nolaidīgi.
2. Persona, kura izsniedz elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, ir atbildīga par 
visiem tiešajiem zaudējumiem, kas 
nodarīti jebkurai fiziskai vai juridiskai 
personai dēļ tā, ka saskaņā ar identitātes 
drošības līmeņu piemērošanu dalībvalstu 
shēmās nav grantēta:
(i) regulas 6. panta ca) apakšpunktā 
minēto personas identifikācijas datu 
sasaistīšana ar attiecīgo personu un
(ii) regulas 6. panta d) apakšpunktā 
minētās autentifikācijas pareiza darbība,
ja vien paziņotāja dalībvalsts nevar 
pierādīt, kā tā nav rīkojusies nolaidīgi.
3. Šā panta 1. un 2. punkts neskar to pušu 
valsts tiesību aktos noteikto atbildību, kas 
darījumu veic, izmantojot elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, kuri ietverti 
paziņotajā shēmā.

Or. en

Pamatojums

Ir būtiski precizēt, kura e-ID izsniedzēja dalībvalsts/ persona ir atbildīga par zaudējumiem.
Ar šo grozījumu nosaka, ka paziņotāja dalībvalsts/ persona, kura izsniedz elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, ir atbildīga par zaudējumiem, ja vien tā var pierādīt, kā nav 
rīkojusies nolaidīgi. Tas atbilst 9. pantā ietvertajai nostājai un visās dalībvalstīs nodrošinās 
konsekvenci attiecībā uz atbildību par radītajiem zaudējumiem.

Grozījums Nr. 130
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinācija Koordinācija un sadarbspēja

Or. it

Grozījums Nr. 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Koordinācija Sadarbspēja un koordinācija

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā varētu ietvert shēmu sadarbspēju, kas ir dalībvalstu koordinācijas galvenais 
mērķis.

Grozījums Nr. 132
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu 
paziņotajā shēmā ietverto elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu sadarbspēju un 
palielinātu to drošības līmeni.

1. Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu 
paziņotajā shēmā ietverto elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu sadarbspēju un 
tehnoloģisko neitralitāti un palielinātu to 
drošības līmeni.

Or. it
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Pamatojums

Normām, kuras pieņemtas, lai nodrošinātu tehnisko sadarbspēju, ir jābūt neitrālām no 
tehnoloģiskā viedokļa, lai ievērotu dalībvalstu izdarītās izvēles, izstrādājot attiecīgās valstu 
elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas sistēmas.

Grozījums Nr. 133
András Gyürk

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Koordināciju veic Komisija kopā ar 
ENISA. Lai nodrošinātu elektroniskās 
identifikācijas un elektronisko 
uzticamības pakalpojumu shēmu tehnisko 
sadarbspēju, Komisija prasa izstrādāt 
atzinumu ENISA, kas specializējas 
privātuma un uzticamības jautājumos un 
elektroniskās identifikācijas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja elektroniskās identifikācijas shēma 
neiztur profilakses nolūkā veikto 
tehnoloģiskās neitralitātes un 
sadarbspējas pārbaudi, ko īsteno 
dalībvalstis 1. punktā minētā sadarbības 
mehānisma ietvaros, par shēmu netiek 
veikts 1. punktā minētais paziņojums, kas 
nepieciešams 5. pantā minētās 
savstarpējās atzīšanas nolūkā.

Or. it
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Grozījums Nr. 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Dalībvalstis un Komisija jo īpaši 
prioritāti piešķir tādu e-pakalpojumu 
sadarbspējai, kuriem ir lielāka pārrobežu 
ietekme,
(a) apmainoties ar paraugpraksi attiecībā 
uz elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, 
kas ietilpst paziņotā shēmā;
(b) nodrošinot un regulāri atjauninot 
paraugpraksi par elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu uzticamību un 
drošību;
(c) nodrošinot un regulāri atjauninot 
informāciju par elektronisko 
identifikācijas līdzekļu lietošanas 
veicināšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot prasību minimumu.

3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā, ar ko izveido standartus un 
tehniskas prasības elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu pārrobežu 
sadarbspējai un drošībai.

Or. en
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Pamatojums

Komisijai būtu drīzāk jānodarbojas ar standartiem un tehniskām prasībām, nevis dalībvalstu 
koordinācijas procesu.

Grozījums Nr. 137
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot prasību minimumu.

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot to prasību minimumu, 
kurām jābūt neitrālām no tehnoloģiskā 
viedokļa attiecībā uz dažādiem drošības 
līmeņiem, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu piekļuvi.

Or. it

Pamatojums

Normām, kuras pieņemtas, lai nodrošinātu tehnisko sadarbspēju, ir jābūt neitrālām no 
tehnoloģiskā viedokļa, lai ievērotu dalībvalstu izdarītās izvēles, izstrādājot attiecīgās valstu 
elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas sistēmas.

Grozījums Nr. 138
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot prasību minimumu.

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot tehnisku un 
tehnoloģiski neitrālu prasību minimumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 139
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja uzticamības pakalpojumu sniedzējs nolemj nepiedāvāt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumus, tad tam nav jānes papildu atbildība. Prasītājs joprojām var atsaukties uz 
civiltiesībām, lai segtu zaudējumus.

Grozījums Nr. 140
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies 15. panta 1. punktā minēto 
saistību neizpildes dēļ, kas notikusi, 
rīkojoties apzināti vai nolaidīgi.

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

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir atbildīgs par 
zaudējumiem, kas nodarīti jebkuram 
subjektam vai fiziskai vai juridiskai 
personai un kas radušies 15. panta 
1. punktā minēto saistību neizpildes dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Christian Engström
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs par 
tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai 
vai juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

1. Ja vien uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi, tas ir tieši atbildīgs par
zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai vai 
juridiskai personai un kas radušies 
15. panta 1. punktā minēto saistību 
neizpildes dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
tas nav darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs 
par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies šajā regulā, it īpaši tās 19. pantā, 
noteikto prasību neievērošanas dēļ.

2. Kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs ir atbildīgs šādos gadījumos:

(a) kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs ir atbildīgs par tiešiem 
zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai vai 
juridiskai personai un kas radušies šajā 
regulā, it īpaši tās 19. pantā, noteikto 
prasību neievērošanas dēļ, ja vien 
kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs nevar pierādīt, ka tas nav 
darbojies nolaidīgi;
(b) regulas a) apakšpunktu piemēro 
mutatis mutandis arī gadījumos, kad 
saskaņā ar 11. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir garantējis, ka šīs 
regulas prasības ievēros trešā valstī 
reģistrēts kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs, ja vien Savienībā 
reģistrētais kvalificētais uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
trešā valstī reģistrētais uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nav rīkojies 
nolaidīgi.

Or. en

Pamatojums

Veiktas attiecīgas izmaiņas tekstā saskaņā ar 11. panta papildinājumiem (nosacījumi trešā 
valstī reģistrētu kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju akceptēšanai).

Grozījums Nr. 144
Phil Prendergast
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Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
tas nav darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs 
par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies šajā regulā, it īpaši tās 19. pantā, 
noteikto prasību neievērošanas dēļ.

2. Kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas 
nodarīti fiziskai vai juridiskai personai un 
kas radušies šajā regulā, it īpaši tās 
19. pantā, noteikto prasību neievērošanas 
dēļ, k notikusi, rīkojoties apzināti vai 
nolaidīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Christian Engström
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
tas nav darbojies nolaidīgi, tas ir atbildīgs 
par tiešiem zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies šajā regulā, it īpaši tās 19. pantā, 
noteikto prasību neievērošanas dēļ.

2. Ja vien kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs nevar pierādīt, ka 
tas nav darbojies nolaidīgi, tas ir tieši 
atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti 
fiziskai vai juridiskai personai un kas 
radušies šajā regulā, it īpaši tās 19. pantā, 
noteikto prasību neievērošanas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valstīs reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji

Trešās valstīs reģistrēti kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji
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Or. en

Grozījums Nr. 147
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, 
kas saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts 
starp Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

1. Kvalificētus uzticamības pakalpojumus 
un kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ja:

(a) kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām un ir akreditēts dalībvalstī 
reģistrētā brīvprātīgā akreditācijas 
sistēmā; vai
(b) Savienībā reģistrēts kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs, kas 
atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, 
garantē šajā regulā noteikto prasību 
ievērošanu; vai
(c) trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi vai kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, 
kas saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts 
starp Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar elektroniskā paraksta direktīvu trešās valsts uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
var vai nu brīvprātīgi sertificēties, vai izmantot garantiju, ko sniedz Savienībā reģistrēts 
pakalpojumu sniedzējs. Nav īsti skaidrs, kādēļ šāda trešo valstu pakalpojumu atzīšana tagad 
ir iespējama tikai pēc starptautiska nolīguma noslēgšanas, kas ir sarežģīts process. 
Pievienotajā tekstā ir izmantotas frāzes no attiecīgā panta sākotnējā direktīvā.

Grozījums Nr. 148
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, 
kas saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts 
starp Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

1. Ja pēc dalībvalstī reģistrētas 
uzraudzības iestādes konstatējuma trešās 
valsts izcelsmes kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi un kvalificētie sertifikāti 
atbilst šajā regulā noteiktajām 
attiecīgajām prasībām, tad kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus un kvalificētus 
sertifikātus, ko sniedz trešās valstīs 
reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Jean–Pierre Audy

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 
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saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, un ja trešā 
valsts, kurā reģistrēti attiecīgie 
pakalpojumu sniedzēji, pēc savstarpējības 
principa atzīst kvalificētos uzticamības 
pakalpojumus un kvalificētos sertifikātus, 
ko sniedz Eiropas Savienības teritorijā 
reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, tad kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus un kvalificētus 
sertifikātus, ko sniedz trešās valstīs 
reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 
saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā tādus 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

1. Ja trešās valsts izcelsmes kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi un kvalificētie 
sertifikāti ir atzīti saskaņā ar nolīgumu, kas 
saskaņā ar LESD 218. pantu noslēgts starp 
Savienību un trešām valstīm vai 
starptautiskām organizācijām, tad 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus un 
kvalificētus sertifikātus, ko sniedz trešās 
valstīs reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, akceptē kā juridiski 
līdzvērtīgus tādiem kvalificētiem
uzticamības pakalpojumiem un 
kvalificētiem sertifikātiem, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

Or. en
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Grozījums Nr. 151
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras 
piemērojamas kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumiem un kvalificētiem 
sertifikātiem, ko sniedz Savienībā 
reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, drošību un uzraudzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 152
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras piemērojamas 
kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem 
un kvalificētiem sertifikātiem, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši attiecībā uz personas datu 
aizsardzību, drošību un uzraudzību.

2. Atsaucoties uz 1. punktu, šādi nolīgumi 
nodrošina, ka prasības, kuras piemērojamas 
kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem 
un kvalificētiem sertifikātiem, ko sniedz 
Savienībā reģistrēti kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, ievēro arī 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji trešās 
valstīs vai starptautiskās organizācijās, it 
īpaši attiecībā uz personas datu aizsardzību 
saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 25. pantu, 
drošību un uzraudzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 153
András Gyürk

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šādiem nolīgumiem turklāt 
nodrošina, ka prasības piemēro arī trešo 
valstu izcelsmes uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem, kas darbojas Savienības 
teritorijā, vienlaikus ievērojot prasības par 
uzticamības pakalpojumu savstarpēju 
atzīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Savienībā reģistrēts kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var 
garantēt sertifikātus, kurus kā kvalificētus 
sertifikātus ir izsnieguši trešā valstī 
reģistrēti uzraudzīti vai akreditēti 
kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji.

Or. en

Grozījums Nr. 155
András Gyürk

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes, apstrādājot personas 
datus, nodrošina likumīgu un godprātīgu 
datu apstrādi saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK.

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes, apstrādājot personas 
datus, nodrošina likumīgu un godprātīgu 
datu apstrādi saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK un ievēro principu par 
mazākā iespējamā datu apjoma vākšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Personas datu apstrādi, ko 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs vai 
kāds cits viņa vārdā veic gadījumos, kad 
tas ir patiesi nepieciešams, lai 
nodrošinātu tīkla un informācijas drošību 
ar mērķi ievērot 11., 15., 16. un 19. panta 
prasības, uzskata par likumīgām 
interesēm Direktīvas 95/46/EK 7. panta 
f) apakšpunkta nozīmē.

Or. en

Pamatojums

Personas datu apstrāde var būt nepieciešama pārkāpumu gadījumā vai tad, lai pieņemtu 
pienācīgus atbildes pasākumus, un tā būtu jāveic tikai tad, kad tā ir absolūti nepieciešama, ir 
likumīgās interesēs saskaņā ar datu aizsardzības direktīvu un līdz ar to likumīga.

Grozījums Nr. 157
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
12. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, kad vien 
tas ir iespējams.

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti saskaņā 
ar spēkā esošajiem valsts un Savienības 
tiesību aktiem, ar kuriem īsteno ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Jorgo Chatzimarkakis

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, kad vien 
tas ir iespējams.

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, kā to 
paredz Savienības tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Christian Engström

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, kad vien 
tas ir iespējams.

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un
minēto pakalpojumu sniegšanai izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 160
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, kad vien 
tas ir iespējams.

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, kad vien 
tas ir racionāli iespējams.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, ko praktiski nozīmē frāze „kad vien tas ir iespējams”: teorētiski iespējams, 
tehniski iespējams vai finansiāli iespējams? Tā kā ir liela juridiskās neskaidrības iespēja, šī 
frāze ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts izraugās piemērotu iestādi, 
kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzņemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Uzraudzības iestādēm piešķir 
visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas tām nepieciešamas savu 
uzdevumu izpildē.

1. Dalībvalsts izraugās uzraudzības iestādi, 
kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzņemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Izraudzītās uzraudzības
iestādes nosaukumu, tās adreses un 
atbildīgo personu vārdus paziņo 
Komisijai. Uzraudzības iestādēm piešķir 
pienācīgus resursus, kas tām ir 
nepieciešami savu uzdevumu izpildē.

Or. en
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Pamatojums

Šajā regulā ir noteiktas uzraudzības iestāžu galvenās pilnvaras, tomēr ir svarīgi, lai šīs 
iestādes varētu pienācīgi darboties. „Izmeklēšanas pilnvaras” var radīt iespaidu, ka runa iet 
par pilnvarām, kuras parasti ir vienīgi tiesībsargājošajām iestādēm un kuras attiecīgajām 
uzraudzības iestādēm nav nepieciešamas.

Grozījums Nr. 162
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde ir atbildīga par
šādu uzdevumu izpildi:

2. Uzraudzības iestāde veic šādus 
uzdevumus:

Or. en

Pamatojums

Konkrētāks teksts.

Grozījums Nr. 163
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārraudzīt uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, kuri reģistrēti izraudzītājā 
dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka tie atbilst 
15. pantā noteiktajām prasībām;

(a) nodrošināt, ka izraudzītajā dalībvalstī 
reģistrētie uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji un kvalificēti uzticamības
pakalpojumu sniedzēji atbilst šajā regulā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Konkrētāks teksts, kurā norādīti gan kvalificēti, gan nekvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji.
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Grozījums Nr. 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārraudzīt uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, kuri reģistrēti izraudzītājā 
dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka tie atbilst 
15. pantā noteiktajām prasībām;

(a) pārraudzīt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 
izraudzītājā dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka 
tie atbilst 15. pantā noteiktajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzraudzīt kvalificētus uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 
izraudzītājā dalībvalstī, un to sniegtos 
kvalificētos uzticamības pakalpojumus, lai 
nodrošinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar iepriekšējo apakšpunktu. Lieks.

Grozījums Nr. 166
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) nodrošināt, ka uz attiecīgu laikposmu, 
garantējot pakalpojumu nepārtrauktību, 
attiecīgā informācija un dati, kas minēti 
19. panta 2. punkta g) apakšpunktā un ko 
reģistrējuši kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, tiek saglabāti un ir 
pieejami arī pēc tam, kad kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
pārtraucis savu darbību.

(c) nodrošināt, ka uz attiecīgu laikposmu, 
garantējot pakalpojumu nepārtrauktību, 
attiecīgā informācija un dati, kas minēti 
19. panta 2. punkta g) apakšpunktā un ko 
reģistrējuši kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji, tiek saglabāti un ir 
pieejami arī pēc tam, kad kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
pārtraucis savu darbību, jo īpaši ņemot 
vērā pakalpojumu derīguma termiņu.

Or. en

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz pienācīgu saglabāšanas termiņu.

Grozījums Nr. 167
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) statistikas datus par kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu tirgu un 
izmantošanu, tostarp informāciju par 
pašiem kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, to sniegtajiem 
kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem un izmantotajiem 
produktiem, kā arī klientu vispārēju 
aprakstu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ uzraudzības iestādei vajadzētu tērēt lielus resursus, lai vāktu tirgus 
informāciju.
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Grozījums Nr. 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm to attiecīgo 
uzraudzības iestāžu nosaukumus un 
adreses, ko tās ir izraudzījušās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar 1. punktu.

Grozījums Nr. 169
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minēto uzdevumu 
izpildē izmantojamo procedūru 
noteikšanu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar 290. pantu ar leģislatīvu aktu Komisijai var dot pilnvaras pieņemt vispārēji 
piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu 
aktu elementus. Ierosinātais deleģējums pārsniegtu pilnvaras papildināt vai grozīt piedāvātās 
regulas nebūtiskus elementus.

Grozījums Nr. 170
Malcolm Harbour
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Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minēto uzdevumu 
izpildē izmantojamo procedūru 
noteikšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 171
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 
3. punktā minēto ziņojumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, kas 
jāievēro saistībā ar 3. punktā minēto 
ziņojumu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 
3. punktā minēto ziņojumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, kas 
jāievēro saistībā ar 3. punktā minēto 
ziņojumu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
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pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Vārds „nosacījumi” sķiet neskaidrs un lieks.

Grozījums Nr. 173
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
apmainītos ar labu praksi un viena otrai 
iespējami īsākā laikā sniegtu attiecīgo 
informāciju un savstarpēju palīdzību, 
tādējādi panākot pasākumu konsekventu 
īstenošanu. Savstarpējā palīdzība it īpaši 
ietver informācijas pieprasījumus un 
uzraudzības pasākumus, piemēram, 
pieprasījumus veikt ar drošības revīziju
saistītas pārbaudes, kā minēts 15., 16. un 
17. pantā.

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
apmainītos ar labu praksi un viena otrai 
iespējami īsākā laikā sniegtu attiecīgo 
informāciju un savstarpēju palīdzību, 
tādējādi panākot pasākumu konsekventu 
īstenošanu. Uzraudzības iestādes arī 
sadarbojas gadījumos, kad pieprasījums 
veikts saskaņā ar regulu par akreditāciju 
un tirgus uzraudzību (Nr. 765/2008).
Savstarpējā palīdzība it īpaši ietver 
informācijas pieprasījumus un uzraudzības 
pasākumus, piemēram, pieprasījumus veikt 
ar atbilstības novērtējuma ziņojumu 
saistītas pārbaudes, kā minēts 15., 16. un 
17. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 1. Uzraudzības iestādes sadarbojas, lai 
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apmainītos ar labu praksi un viena otrai 
iespējami īsākā laikā sniegtu attiecīgo 
informāciju un savstarpēju palīdzību, 
tādējādi panākot pasākumu konsekventu 
īstenošanu. Savstarpējā palīdzība it īpaši 
ietver informācijas pieprasījumus un 
uzraudzības pasākumus, piemēram, 
pieprasījumus veikt ar drošības revīziju 
saistītas pārbaudes, kā minēts 15., 16. un 
17. pantā.

apmainītos ar labu praksi. Tās pamatotu 
pieprasījumu gadījumā viena otrai sniedz 
palīdzību, tādējādi panākot pasākumu 
konsekventu īstenošanu. Palīdzības 
pieprasījumi it īpaši var ietvert
informācijas pieprasījumus un uzraudzības 
pasākumus, piemēram, pieprasījumus veikt 
ar atbilstības revīziju saistītas pārbaudes, 
kā minēts 15., 16. un 17. pantā.

Or. en

Pamatojums

Precīzāks teksts un palīdzības kvalificēšana, lai uzraudzības iestādes pieprasītu palīdzību 
tikai pamatotos gadījumos.

Grozījums Nr. 175
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzraudzības iestāde, kurai ir lūgta 
palīdzība, nevar atteikties izpildīt 
pieprasījumu izņemot, ja vien:

2. Uzraudzības iestāde var atteikties 
izpildīt pieprasījumu, ja:

Or. en

Pamatojums

Konkrētāks teksts.

Grozījums Nr. 176
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieprasījuma izpilde ir pretrunā šīs (b) pieprasījuma izpilde pārsniedz šajā 



PE508.270v01-00 64/133 AM\933270LV.doc

LV

regulas noteikumiem. regulā noteiktos uzraudzības iestādes 
uzdevumus un pilnvaras.

Or. en

Pamatojums

Ir acīmredzams, ka uzraudzības iestādes neveiktu pasākumus, kas ir pretrunā šīs regulas 
noteikumiem. Tomēr var būt pieprasījumi, kas pārsniedz šajā regulā noteikto uzdevumu 
darbības jomu.

Grozījums Nr. 177
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieprasījuma izpilde ir pretrunā šīs 
regulas noteikumiem.

(b) pieprasījuma izpilde ir pretrunā šīs 
regulas un spēkā esošo tiesību aktu
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgā gadījumā uzraudzības iestādes 
var veikt kopīgu izmeklēšanu, kurā 
piedalās citu dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu darbinieki.

svītrots

Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā 
tiek veikta izmeklēšana, atbilstīgi savas 
valsts tiesību aktiem, izmeklēšanas 
uzdevumus var uzticēt tās uzraudzības 
iestādes darbiniekiem, kam tiek sniegta 
palīdzība. Šādas pilnvaras var izmantot 
vienīgi uzņemošās uzraudzības iestādes 
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darbinieku vadībā un klātbūtnē. Tās 
uzraudzības iestādes darbiniekiem, kam 
tiek sniegta palīdzība, piemēro valsts 
tiesību aktus, kuri attiecas uz uzņemošo 
uzraudzības iestādi. Uzņemošā 
uzraudzības iestāde uzņemas atbildību par 
tās uzraudzības iestādes darbinieku 
darbību, kam tiek sniegta palīdzība.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecīgā gadījumā uzraudzības iestādes 
var veikt kopīgu izmeklēšanu, kurā 
piedalās citu dalībvalstu uzraudzības 
iestāžu darbinieki.

3. Attiecīgā gadījumā uzraudzības iestādes 
var veikt kopīgus uzraudzības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Vārds “izmeklēšana” ir cieši saistīts ar tiesībsargājošām iestādēm. Turklāt frāze „kopīga 
izmeklēšana” rada iespaidu, ka piedalās arī citu dalībvalstu iestāžu darbinieku, līdz ar to šī 
frāze ir nevajadzīga.

Grozījums Nr. 180
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās dalībvalsts uzraudzības iestāde, kurā 
tiek veikta izmeklēšana, atbilstīgi savas 
valsts tiesību aktiem, izmeklēšanas 
uzdevumus var uzticēt tās uzraudzības 

svītrots
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iestādes darbiniekiem, kam tiek sniegta 
palīdzība. Šādas pilnvaras var izmantot 
vienīgi uzņemošās uzraudzības iestādes 
darbinieku vadībā un klātbūtnē. Tās 
uzraudzības iestādes darbiniekiem, kam 
tiek sniegta palīdzība, piemēro valsts 
tiesību aktus, kuri attiecas uz uzņemošo 
uzraudzības iestādi. Uzņemošā 
uzraudzības iestāde uzņemas atbildību par 
tās uzraudzības iestādes darbinieku 
darbību, kam tiek sniegta palīdzība.

Or. en

Pamatojums

Šā punkta mērķis ir neskaidrs. Ja dalībvalsts ļauj nodot pilnvaras citu dalībvalstu iestādēm, 
tad tam nav vajadzīga ES juridiskais pamats. Tomēr, ja dalībvalstij ir pilnvaras to darīt, tad 
tai automātiski ir arī pilnvaras paredzēt konkrētus nosacījumus un procedūras. Šis punkts 
būtu jāsvītro, ņemot vērā pievienotās vērtības trūkumu un subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 181
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, 
kas jāievēro saistībā ar šajā pantā 
paredzēto savstarpējo palīdzību. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā nav obligāti jāparedz īstenošanas akti, jo tajā jau ir skaidri noteikti uzraudzības 
iestāžu uzdevumi.
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Grozījums Nr. 182
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, 
kas jāievēro saistībā ar šajā pantā 
paredzēto savstarpējo palīdzību. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 183
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus. Ar šiem 
pasākumiem nodrošina riska pakāpei 
atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā 
jaunākās tehniskās iespējas. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par jebkura incidenta 
negatīvo ietekmi.

1. Savienībā reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji veic atbilstīgus 
tehniskus un organizatoriskus pasākumus, 
lai pārvaldītu to sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošības riskus. Ar šiem 
pasākumiem pilnībā ievēro datu 
aizsardzības tiesības un nodrošina riska 
pakāpei atbilstošu drošības līmeni, ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību. Jo īpaši veic 
pasākumus, lai novērstu un mazinātu 
drošības incidentu ietekmi un informētu 
ieinteresētās personas par jebkura būtiska 
incidenta negatīvo ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz tehnoloģiju attīstību šķiet piemērotāka un labāk raksturo pastāvīgo pielāgošanos 
jaunajām tehnoloģijām. Turklāt „jaunākās tehniskās iespējas” varētu kļūdaini uzskatīt par 
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“labākajām pieejamajām tehnoloģijām”, kas izslēgtu tādu faktoru kā cena un uzliktu 
nesamērīgu slogu pakalpojumu sniedzējiem, un tas droši vien nav šā noteikuma mērķis.
Visbeidzot būtu jāziņo vienīgi par būtiskiem incidentiem, lai izvairītos no nesamērīga sloga 
un lietotājus nepārplūdinātu ar pārmērīgu informāciju.

Grozījums Nr. 184
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs var 
uzraudzības iestādei iesniegt ziņojumu par 
drošības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

Neskarot 16. panta 1. punktu, ikviens 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs bez 
liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 
6 mēnešus pēc darbības uzsākšanas 
iesniedz uzraudzības iestādei ziņojumu par 
atbilstības revīziju, ko veikusi atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka ir 
veikti atbilstīgi drošības pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Lai ievērotu uzticamības pakalpojumu uzticamības un drošības prasības, vienmēr ir jāveic 
obligāta atbilstības revīzija.

Grozījums Nr. 185
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas, paziņo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un citām 
attiecīgām trešām personām, piemēram, 
datu aizsardzības iestādēm, par jebkuru 

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās pēc attiecīgās 
informācijas saņemšanas paziņo 
kompetentajai uzraudzības iestādei un 
attiecīgā gadījumā informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un citām 
attiecīgām trešām personām, piemēram, 
datu aizsardzības iestādēm, par jebkuru 
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tādu drošības vai integritātes pārkāpumu, 
kas būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus un ar tiem saistītos 
personas datus.

tādu drošības vai integritātes pārkāpumu, 
kas būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus un ar tiem saistītos personas 
datus.

Or. en

Pamatojums

Var būt gadījumi, kad nav jāpaziņo visām minētajām iestādēm. Rādās, ka nav vajadzīgs 
precīzs termiņš, un tāds nav iekļauts arī Komisijas priekšlikumā direktīvai par pasākumiem, 
lai Savienībā nodrošinātu augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību. Turklāt atsauces uz 
personas datiem ir liekas, jo šie paziņojumi par pārkāpumiem ir reglamentēti ierosinātajā 
regulā par vispārējo datu aizsardzību. Atvasināti vai pārklājošies noteikumi var radīt 
apjukumu un juridisko nenoteiktību attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju pienākumiem.

Grozījums Nr. 186
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja drošības 
vai integritātes pārkāpums skar divas vai 
vairākas dalībvalstis, attiecīgā uzraudzības 
iestāde informē citu dalībvalstu 
uzraudzības iestādes un Eiropas Tīklu un 
informācijas drošības aģentūru (ENISA).

Attiecīgā gadījumā, jo īpaši tad, ja drošības 
vai integritātes pārkāpums skar divas vai 
vairākas dalībvalstis, attiecīgā uzraudzības 
iestāde informē šo dalībvalstu uzraudzības 
iestādes un Eiropas Tīklu un informācijas 
drošības aģentūru (ENISA).

Or. en

Grozījums Nr. 187
Phil Prendergast

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, ka 
pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā var arī informēt sabiedrību vai 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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pieprasīt, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, ka 
pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā var arī informēt sabiedrību vai 
pieprasīt, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Ja attiecīgā uzraudzības iestāde pēc 
apspriešanās ar uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju  uzskata, ka pārkāpuma 
publiskošana ir sabiedrības interesēs, tā var 
arī informēt sabiedrību vai pieprasīt, lai to 
izdarītu uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs.

Or. en

Pamatojums

Lai arī galīgais lēmums par pārkāpuma publiskošanu vajadzētu piederēt valsts iestādei, tai 
būtu jāapspriežas arī ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs varētu labāk novērtēt 
pārkāpuma ietekmi uz lietotājiem un to, kādas sekas radītu incidenta izmeklēšana/ novēršana.

Grozījums Nr. 189
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai īstenotu 1. un 2. punktu, 
kompetentajai uzraudzības iestādei ir 
pilnvaras izdot saistošus norādījumus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem.

4. Lai nodrošinātu atbilstību 1. un 
2. punktam, kompetentajai uzraudzības 
iestādei ir pilnvaras izdot saistošus 
norādījumus uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētiem 1. punktā 
minētajiem pasākumiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar nākamo punktu.

Grozījums Nr. 191
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, tostarp termiņus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–3. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt 1. punktā minēto pasākumu 
sīkāku aprakstu un formātus un 
procedūras, tostarp termiņus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–3. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šie pasākumi būtu jāpieņem ar īstenošanas aktiem.
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Grozījums Nr. 192
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

(1) Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu. Lai 
nodrošinātu minētās revīzijas pastāvīgu 
neatkarību, viena un tā pati struktūra 
drīkst pārbaudīt kvalificēta uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju ne ilgāk kā divus 
secīgus gadus.

Or. de

Grozījums Nr. 193
Christian Engström

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde ar pierādītu kompetenci 
revīzijas jomā, lai apstiprinātu, ka tie un to 
sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie drošības revīzijas 
ziņojumu publisko un iesniedz 
uzraudzības iestādei.

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju reizi gadā veic atzīta 
neatkarīga iestāde, lai apstiprinātu, ka tie 
un to sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šajā regulā noteiktajām 
prasībām, un tie iesniedz uzraudzības 
iestādei drošības revīzijas ziņojumu.

1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju revīziju ik pēc diviem gadiem un 
tad, kad ir notikušas ievērojamas 
tehnoloģiskas vai organizatoriskas 
izmaiņas, veic atzīta neatkarīga iestāde, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šajā regulā noteiktajām prasībām, un tie 
iesniedz uzraudzības iestādei atbilstības 
revīzijas ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Šajā ziņojumā būtu jāiekļauj ne tikai drošības prasības, bet arī visas pārējās uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem piemērotās prasības, kas izriet no šīs regulas. Turklāt šķiet 
pietiekami un samērīgi šo ziņojumu izstrādāt ik pēc 2 gadiem, ņemot vērā ar šo prasību 
saistīto administratīvo un finansiālo slogu. Tomēr revīzija būtu jāveic gadījumos, kad ir 
notikušas būtiskas izmaiņas, lai nodrošinātu, ka šīs izmaiņas neietekmē atbilstību.

Grozījums Nr. 195
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma 
uzraudzības iestāde var jebkurā laikā veikt 
revīziju, pārbaudot kvalificētos 
uzticamības pakalpojumu sniedzējus, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
joprojām atbilst šajā regulā noteiktajiem 
nosacījumiem. Ja personas datu 

2. Neskarot 1. punktu, pamatotu šaubu 
gadījumā pēc savas iniciatīvas vai pēc 
citas dalībvalsts uzraudzības iestādes
pieprasījuma uzraudzības iestāde var 
jebkurā laikā veikt revīziju, pārbaudot 
kvalificētos uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, lai apstiprinātu, ka tie un to 
sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi joprojām atbilst šajā regulā 
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aizsardzības noteikumi, iespējams, ir 
pārkāpti, uzraudzības iestāde par revīzijas 
rezultātiem informē datu aizsardzības 
iestādes.

noteiktajiem nosacījumiem. Ja personas 
datu aizsardzības noteikumi, iespējams, ir 
pārkāpti, uzraudzības iestāde par revīzijas 
rezultātiem informē datu aizsardzības 
iestādes.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka šādas revīzijas veic nevis patvaļīgi, bet gan balstoties uz pamatotām 
norādēm par neatbilstību. Ir svītrota atsauce uz Komisiju, jo šādas revīzijas nepieciešamību 
varētu labāk izvērtēt uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr. 196
Christian Engström

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru drošības revīzijas ziņojumā 
minētu prasību neizpildi.

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru drošības revīzijas ziņojumā 
minētu prasību neizpildi. Šie norādījumi ir 
jādara publiski pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru drošības revīzijas ziņojumā 
minētu prasību neizpildi.

3. Uzraudzības iestādei ir pilnvaras izdot 
saistošus norādījumus kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, lai 
labotu jebkuru šīs regulas prasību 
neizpildi.
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Or. en

Pamatojums

Sākotnējā frāze paredz, ka uzraudzības iestādei būtu pilnvaras izdot saistošus norādījumus, 
kas pamatojas uz drošības revīziju. Nav skaidrs, kādēļ šīm pilnvarām būtu jāaprobežojas ar 
šo informācijas avotu.

Grozījums Nr. 198
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atsaucoties uz 3. punktu, ja kvalificētais 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
neizlabo šādu neizpildi termiņā, ko 
noteikusi uzraudzības iestāde, tas zaudē 
savu kvalifikācijas statusu, un 
uzraudzības iestāde to informē, ka tā 
statuss tiks mainīts 18. pantā minētajos 
uzticamības sarakstos.

4. Ja kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs neizlabo šādu neizpildi termiņā, 
ko noteikusi uzraudzības iestāde un kas 
nedrīkst būt lielāks par trim mēnešiem, 
uzraudzības iestādei ir jāatceļ uzticības 
pakalpojuma sniedzēja kvalifikācijas
statuss, šis fakts saskaņā ar 18. pantu 
nekavējoties jāreģistrē uzticamības 
sarakstos un par sarakstos veikto statusa 
maiņu jāinformē uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Or. de

Grozījums Nr. 199
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, procedūras un 
formātus, kas jāievēro saistībā ar 1., 2. un 
4. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt procedūras un formātus, kas 
jāievēro saistībā ar 1., 2. un 4. punktu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 200
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 

sniedzēju uzraudzība
Lai atvieglotu 13. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minēto uzraudzību, ko 
veic uzraudzības iestāde, uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji paziņo uzraudzības 
iestādei par nodomu uzsākt uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un to informē par 
tehniskajiem un organizatoriskajiem 
pasākumiem, ko tie ir pieņēmuši, lai 
pārvaldītu risku saistībā ar uzticamības 
pakalpojumiem, kurus tie sniedz atbilstīgi 
15. panta 1. punktam.

Or. fr

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja veikusi labojumus 35. grozījumā, kurā netīšām iekļauts vārds 
„kvalificēts”. Regulas 35. grozījuma pamatojums ir šāds. Lai atvieglotu uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju (tostarp nekvalificētu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju) uzraudzību, 
ko veic uzraudzības iestāde, un garantētu minimālo juridisko spēku nekvalificētiem 
uzticamības pakalpojumiem, atzinuma sagatavotāja vēlas iekļaut jaunu pantu.

Grozījums Nr. 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 1. Ja uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
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sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta 
neatkarīga iestāde, kā noteikts 16. panta 
1. punktā. Kvalificēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji var sākt sniegt 
kvalificētos uzticamības pakalpojumus 
pēc tam, kad tie uzraudzības iestādei ir 
iesnieguši paziņojumu un drošības 
revīzijas ziņojumu.

plāno sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu, tie iesniedz 
uzraudzības iestādei paziņojumu par savu 
nodomu un atbilstības novērtējuma
ziņojumu, ko sniegusi atbilstības 
novērtēšanas iestāde, kā noteikts 16. panta 
1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā. 
Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt sniegt kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus pēc tam, kad 
tie uzraudzības iestādei ir iesnieguši 
paziņojumu un drošības revīzijas 
ziņojumu.

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sniegt kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Labvēlīgam pārbaudes procesam vajadzētu būt nosacījumam, lai varētu sniegt kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus.
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Grozījums Nr. 203
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā. 
Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt sniegt kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus pēc tam, kad tie 
uzraudzības iestādei ir iesnieguši 
paziņojumu un drošības revīzijas ziņojumu.

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā. 
Kvalificēti pakalpojumu sniedzēji var sākt 
sniegt kvalificētos uzticamības 
pakalpojumus pēc tam, kad tie uzraudzības 
iestādei ir iesnieguši paziņojumu un 
drošības revīzijas ziņojumu un kad iestāde 
ir apliecinājusi šā panta 3. punktā minēto 
atbilstību.

Or. de

Grozījums Nr. 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzraudzības 
iestādē ir iesniegti attiecīgie dokumenti, 
kvalificētos pakalpojumu sniedzējus 
iekļauj 18. pantā minētajos uzticamības 
sarakstos, norādot, ka paziņojums ir 
iesniegts.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 205
Jürgen Creutzmann



AM\933270LV.doc 79/133 PE508.270v01-00

LV

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzraudzības 
iestādē ir iesniegti attiecīgie dokumenti, 
kvalificētos pakalpojumu sniedzējus 
iekļauj 18. pantā minētajos uzticamības 
sarakstos, norādot, ka paziņojums ir 
iesniegts.

2. Ja saskaņā ar 1. punktu ir iesniegti 
attiecīgie dokumenti, uzraudzības iestāde 
pārbauda, vai uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie uzticamības 
pakalpojumi atbilst šīs regulas prasībām. 
Ja pārbaudes procesā tiek konstatēta 
atbilstība, uzraudzības iestāde piešķir 
kvalificēta uzticamības pakalpojumu 
sniedzēja statusu un attiecīgais 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs var sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu.

Or. en

Pamatojums

Labvēlīgam pārbaudes procesam vajadzētu būt nosacījumam, lai varētu sniegt kvalificētus 
uzticamības pakalpojumus.

Grozījums Nr. 206
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs 
regulas prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar 1. un 2. punktu.
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Grozījums Nr. 207
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs regulas 
prasībām.

Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs regulas 
prasībām. Pārbaudes rezultātus 
uzticamības pakalpojumu sniedzējam 
dara zināmus viena mēneša laikā pēc 
paziņojuma un ziņojuma par uzticamības 
pakalpojumu sniedzēja revīziju 
saņemšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
kvalificētais uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs un tā sniegtie kvalificētie 
uzticamības pakalpojumi atbilst šīs regulas 
prasībām.

Uzraudzības iestāde pārbauda, vai 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs un tā 
sniegtie uzticamības pakalpojumi atbilst šīs 
regulas prasībām. Ja atbilstība ir 
konstatēta, tad ne vēlāk kā mēnesi pēc 
paziņošanas, kas veikta saskaņā ar 
1. punktu, uzraudzības iestāde
uzticamības pakalpojumu sniedzējam un 
tā sniegtajiem uzticamības 
pakalpojumiem piešķir kvalifikācijas 
statusu un norāda šo statusu 18. pantā 
minētajos uzticamības sarakstos.

Or. en
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Pamatojums

Būtu jānodrošina, ka tiek veiktas pienācīgas pārbaudes, pirms pakalpojumu sniedzējs var sākt 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniegšanu.

Grozījums Nr. 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad ne 
vēlāk kā mēnesi pēc paziņošanas, kas 
veikta saskaņā ar 1. punktu, uzraudzības 
iestāde uzticamības sarakstos norāda 
kvalificēto pakalpojumu sniedzēju un to 
sniegto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu kvalifikācijas statusu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 210
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tad ne 
vēlāk kā mēnesi pēc paziņošanas, kas 
veikta saskaņā ar 1. punktu, uzraudzības 
iestāde uzticamības sarakstos norāda 
kvalificēto pakalpojumu sniedzēju un to 
sniegto kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu kvalifikācijas statusu.

Ja pārbaudes procesa rezultāti ir pozitīvi, 
tad bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 
divu nedēļu laikā uzraudzības iestāde 
uzticamības sarakstos norāda kvalificēto 
pakalpojumu sniedzēju un to sniegto 
kvalificēto uzticamības pakalpojumu 
kvalifikācijas statusu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pārbaudes process var aizņemt līdz pat trijiem mēnešiem, publicēšanas termiņam 
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vajadzētu būt relatīvi īsam.

Grozījums Nr. 211
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta.

Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta. 
Kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt trijus 
mēnešus.

Or. en

Pamatojums

Tā kā pakalpojumus nedrīkst sniegt bez iepriekšējas pārbaudes, būtu jānosaka termiņš, ko 
piemēro uzraudzības iestādei.

Grozījums Nr. 212
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu, 
par kuru iesniegts 1. punktā minētais 
paziņojums, attiecīgajā publiskā sektora 
iestādē veicot administratīvu procedūru 
vai formalitātes, nevar atteikt ar 
pamatojumu, ka šis pakalpojums nav 
iekļauts 3. punktā minētajos sarakstos.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Pārbaudi ievieš kā priekšnoteikumu, lai varētu sniegt kvalificētus uzticamības pakalpojumus.

Grozījums Nr. 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu, 
par kuru iesniegts 1. punktā minētais 
paziņojums, attiecīgajā publiskā sektora 
iestādē veicot administratīvu procedūru 
vai formalitātes, nevar atteikt ar 
pamatojumu, ka šis pakalpojums nav 
iekļauts 3. punktā minētajos sarakstos.

4. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji var sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu pēc tam, kad 
3. punktā minētais statuss ir norādīts 
uzticamības sarakstos.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 1., 2. un 
3. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt formātus un procedūras, kas 
jāievēro saistībā ar 1., 2. un 3. punktu. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Franz Obermayr
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Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido, atjaunina un 
publicē uzticamības sarakstus, kur sniegta 
informācija par kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri ietilpst 
attiecīgās dalībvalsts kompetencē, kā arī 
informācija par to sniegtajiem 
kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem.

1. Katra dalībvalsts izveido, atjaunina un 
publicē uzticamības sarakstus, kur sniegta 
informācija par kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri ietilpst 
attiecīgās dalībvalsts kompetencē, kā arī 
informācija par to sniegtajiem 
kvalificētajiem uzticamības 
pakalpojumiem. Šo uzticības sarakstu 
obligātais elements ir piecu gadu ilga 
hronoloģiska uzskaite par agrāk veiktiem 
kvalificēto uzticības pakalpojumu 
sniedzēja kvalifikācijas statusa 
grozījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 216
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis drošā veidā izveido, 
atjaunina un publicē 1. punktā minētos 
uzticamības sarakstus, kuri ir elektroniski 
parakstīti vai apzīmogoti, turklāt sagatavoti 
automatizētai apstrādei piemērotā formātā.

2. Dalībvalstis drošā veidā izveido, 
atjaunina un publicē 1. punktā minētos 
uzticamības sarakstus, kuri ir elektroniski 
parakstīti vai apzīmogoti, turklāt sagatavoti 
formātā, kas piemērots gan sarakstu, gan 
atsevišķu sertifikātu automatizētai 
apstrādei.

Or. en

Pamatojums

Ieviests precizējums, lai nodrošinātu, ka lietojumprogrammas var apstrādāt sertifikātus, kas 
ir vajadzīgs, lai tos praktiski varētu validēt.
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Grozījums Nr. 217
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 1. punktā minētās 
informācijas noteikšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā gadījumā nebūtu vajadzīgs deleģētais akts, tādēļ šī informācija ir ieļauta 6. punktā 
minētajā tekstā par īstenošanas aktu.

Grozījums Nr. 218
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
18. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt uzticamības sarakstu tehniskās 
specifikācijas un formātus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–4. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var detalizēt 1. punktā minēto informāciju 
un noteikt uzticamības sarakstu tehniskās 
specifikācijas un formātus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–4. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izsniedzot kvalificētu sertifikātu, ar 
piemērotiem līdzekļiem un saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs 
pārbauda tās fiziskās vai juridiskās 
personas identitāti, kurai izsniegts 
kvalificēts sertifikāts, un, ja vajadzīgs, šīs 
personas īpašās raksturīgās pazīmes.

Izsniedzot kvalificētu sertifikātu, ar 
piemērotiem līdzekļiem un saskaņā ar 
valsts un Savienības tiesību aktiem 
kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs pārbauda tās fiziskās vai 
juridiskās personas identitāti, kurai 
izsniegts kvalificēts sertifikāts, un, ja 
vajadzīgs, šīs personas īpašās raksturīgās 
pazīmes.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 220
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) uzņemas risku sakarā ar atbildību par 
zaudējumiem, nodrošinot pietiekamus 
finanšu resursus vai izmantojot piemērotu 
atbildības apdrošināšanas shēmu;

(b) veic piesardzības pasākumus attiecībā 
uz šajā regulā minēto atbildību par 
zaudējumiem, jo īpaši nodrošinot 
pietiekamus finanšu resursus vai 
izmantojot atbildības apdrošināšanas 
shēmu;

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā tekstā pakalpojumu sniedzējam tika uzlikta atbildība, lai gan šajā apakšpunktā ir 
tikai jānorāda, ka ir obligāti veicami piesardzības pasākumi.

Grozījums Nr. 221
Malcolm Harbour
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Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pirms iesaistīšanās līgumsaistībās 
informē personu, kura vēlas izmantot 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus, par 
precīziem noteikumiem attiecībā uz minētā 
pakalpojuma izmantošanu;

(c) pirms iesaistīšanās līgumsaistībās 
informē personu, kura vēlas izmantot 
kvalificētus uzticamības pakalpojumus, par 
noteikumiem attiecībā uz minētā 
pakalpojuma izmantošanu, ietverot 
jebkurus tā izmantošanas ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) izmanto uzticamas sistēmas un 
produktus, kas ir aizsargāti pret izmaiņām 
un nodrošina to piedāvātā procesa tehnisko 
drošību un uzticamību;

(d) izmanto sistēmas un produktus, kas ir 
aizsargāti pret neatļautām izmaiņām un 
nodrošina to piedāvātā procesa tehnisko 
drošību un uzticamību;

Or. en

Pamatojums

Lai arī uzticamība var ietvert augstākus standartus, sistēmai principā ir jāatbilst šajā punktā 
minētajām prasībām. Nav īsti skaidrs, vai „uzticams” ir papildu prasība. Lai precizētu tekstu, 
ir jāparedz, ka ir iespējams veikt atļautas izmaiņas.

Grozījums Nr. 223
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) izmanto uzticamas sistēmas tiem (e) izmanto sistēmas tiem iesniegto datu 



PE508.270v01-00 88/133 AM\933270LV.doc

LV

iesniegto datu uzglabāšanai pārbaudāmā 
formā, lai:

uzglabāšanai pārbaudāmā formā, lai:

Or. en

Pamatojums

Lai arī uzticamība var ietvert augstākus standartus, sistēmai principā ir jāatbilst šajā punktā 
minētajām prasībām. Nav īsti skaidrs, vai „uzticams” ir papildu prasība.

Grozījums Nr. 224
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šie dati būtu publiski pieejami izguves 
nolūkā tikai tad, ja tam piekrīt persona, 
kurai šie dati ir izsniegti,

–
– šie dati būtu publiski pieejami izguves 
nolūkā tikai tad, ja tam piekrīt persona, uz 
kuru attiecas izsniegtie dati,

Or. en

Grozījums Nr. 225
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – e apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– šie dati būtu publiski pieejami izguves 
nolūkā tikai tad, ja tam piekrīt persona, 
kurai šie dati ir izsniegti,

–

šie dati būtu publiski pieejami izguves 
nolūkā tikai tad, ja to atļauj valsts vai 
Savienības tiesību akti vai ja tam piekrīt 
persona, kurai šie dati ir izsniegti,

Or. en
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Pamatojums

Ieviests precizējums, ka valsts vai Savienības tiesību akti var paredzēt vai atļaut šādu datu 
publiskošanu.

Grozījums Nr. 226
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz attiecīgu laikposmu reģistrē visu 
attiecīgo informāciju par kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
izsniegtajiem un saņemtajiem datiem, jo 
īpaši tādēļ, lai sniegtu pierādījumus 
tiesvedībā. Šādu reģistrāciju var veikt 
elektroniski;

(g) neatkarīgi no tā, vai kvalificētais 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs vairs 
nesniedz kvalificētus uzticamības 
pakalpojumus, uz attiecīgu laikposmu 
reģistrē visu attiecīgo informāciju par 
kvalificētā uzticamības pakalpojumu 
sniedzēja izsniegtajiem un saņemtajiem 
datiem, jo īpaši tādēļ, lai sniegtu 
pierādījumus tiesvedībā. Šādu reģistrāciju 
var veikt elektroniski;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi, lai attiecīgā informācija joprojām būtu pieejama, pat ja pakalpojumu sniedzējs ir 
pārtraucis darbību.

Grozījums Nr. 227
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, kas izsniedz kvalificētus 
sertifikātus, savā sertifikātu datubāzē 
reģistrē atsauktos sertifikātus desmit 
minūšu laikā pēc šādas atsaukšanas.

3. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, kas izsniedz kvalificētus 
sertifikātus, savā sertifikātu datubāzē 
reģistrē atsauktos sertifikātus tajā pašā 
darba dienā, kad notikusi minētā 
atsaukšana, un, ja šī atsaukšana veikta 
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nedēļas nogalē vai valsts svētku dienā —
nākamajā darba dienā.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, kas izsniedz kvalificētus 
sertifikātus, savā sertifikātu datubāzē 
reģistrē atsauktos sertifikātus desmit 
minūšu laikā pēc šādas atsaukšanas.

3. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji, kas izsniedz kvalificētus 
sertifikātus, savā sertifikātu datubāzē bez 
liekas kavēšanās reģistrē atsauktos 
sertifikātus.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz 3. punktu kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kas 
izsniedz kvalificētus sertifikātus, ikvienam 
pārbaudītājam sniedz informāciju par tiem 
izsniegto kvalificēto sertifikātu derīgumu 
vai atsaukšanu. Šī informācija ir pieejama 
jebkurā laikā, vismaz tad, ja to pieprasa, 
izmantojot sertifikātu automatizētā veidā, 
kas ir uzticams, bez maksas un efektīvs.

4. Attiecībā uz 3. punktu kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kas 
izsniedz kvalificētus sertifikātus, ikvienam 
pārbaudītājam sniedz informāciju par tiem 
izsniegto kvalificēto sertifikātu derīgumu 
vai atsaukšanu. Šī informācija ir pieejama 
jebkurā laikā, vismaz tad, ja to pieprasa, 
izmantojot sertifikātu automatizētā veidā.

Or. en

Pamatojums

Nav īsti skaidrs, ko konkrēti nozīmē „uzticams” un “efektīvs”. “Pieejams jebkurā laikā” jau 
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nozīmē uzticamību. Turklāt atšķirībā no publiskā sektora pakalpojumiem, privātā sektora 
pakalpojumi nevar vienmēr būt bez maksas. Šo pakalpojumu lietotājiem vajadzētu būt 
tiesībām brīvi izvēlēties attiecīgo uzņēmējdarbības modeli.

Grozījums Nr. 230
András Gyürk

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest uzticamu sistēmu un produktu 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 19. pantā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja uzticamas 
sistēmas un produkti atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest uzticamu sistēmu un produktu 
standartu identifikācijas numurus. Nosakot 
šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 19. pantā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja uzticamas sistēmas un 
produkti atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 231
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest uzticamu sistēmu un produktu 

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest to sistēmu un produktu 
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standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 19. pantā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja uzticamas 
sistēmas un produkti atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

standartu identifikācijas numurus, par 
kuriem uzskata, ka ir panākta atbilstība 
19. pantā noteiktajām prasībām. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šā teksta mērķis būtu izstrādāt standartus, kas liecina par atbilstību šajā regulā noteiktajām 
prasībām. Nav īsti skaidrs, vai „uzticams” ir papildu prasība. Nav juridiskas atšķirības starp 
sistēmu, kas atbilst X prasībām, vai uzticamu sistēmu, kas atbilst X prasībām. Savukārt 
„uzticamu” sistēmu standarti varētu radīt maldīgu iespaidu, ka citas sistēmas, kas atbilst tām 
pašām prasībām, bet nav standarta sistēmas, nav uzticamas.

Grozījums Nr. 232
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektronisks paraksts var radīt 
juridiskais spēks, tas ir pieņemams kā
pierādījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēļ.

1. Dokuments, kurš parakstīts ar 
elektronisko parakstu, ir jāpieņem kā 
pieradījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 233
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
20. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektronisks paraksts var radīt 1. Elektroniskajam parakstam ir 
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juridiskais spēks, tas ir pieņemams kā 
pierādījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēļ.

juridiskais spēks un tas var būt pieņemams 
kā pierādījums tiesvedībā. Ņem vērā, ka 
kvalificēts elektroniskais paraksts 
nodrošina augstāku drošības līmeni nekā 
citi elektronisko parakstu veidi.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā grūtības ar referentes ierosinātā 43. grozījuma tulkošanu no franču valodas 
versijas uz angļu valodas versiju, referente nolēma iesniegt jaunu grozījumu angļu valodā, lai 
pārfrāzētu šo punktu.

Grozījums Nr. 234
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

2. Dokuments, kurš parakstīts ar 
kvalificētu elektronisko parakstu, ir 
līdzvērtīgs ar roku parakstītam 
dokumentam, izņemot ja valstu vai 
Savienības tiesību aktos ir noteikts citādi. 
Minētais regulējums neatceļ iespēju 
elektronisko dokumentu neizmantošanu 
paredzēt līgumā.

Or. de

Grozījums Nr. 235
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs
parakstam ar roku.

2. Kvalificēts elektronisks paraksts atbilst 
juridiskajām prasībām attiecībā uz 
parakstu saistībā ar datiem elektroniskā 
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formā tādā pašā veidā, kā paraksts ar 
roku atbilst šīm prasībām saistībā ar 
datiem uz papīra;

Or. en

Pamatojums

Šķiet, ka Direktīvas 1999/93/EK tekstā ir labāk ņemtas vērā dažādas valsts tiesību aktu 
formas un procedūras prasības.

Grozījums Nr. 236
Silvia–Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

2. Kvalificēts elektronisks paraksts, kas
saistīts ar kvalificētu elektronisko laika 
zīmogu, juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

2. Elektronisks paraksts juridiskā spēka 
ziņā ir līdzvērtīgs parakstam ar roku.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Derīgs kvalificēts elektroniskais 
paraksts ir uzskatāms par pirmšķietamu 
pieradījumu elektroniski parakstīto 
dokumentu īstumam un integritātei.

Or. de

Pamatojums

Jēdziens „derīgs” attiecas uz regulas priekšlikuma 25. panta 1. punktu. Parakstam var būt 
pierādījuma vērtība tikai tajā mērā, kādā var pārliecināties par tā fizisko esību.

Grozījums Nr. 239
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 
atzīst un akceptē visās dalībvalstīs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā iepriekšējo punktu, šā punkta juridiskais spēks šķiet neskaidrs.

Grozījums Nr. 240
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 
atzīst un akceptē visu dalībvalstu publiskā 



PE508.270v01-00 96/133 AM\933270LV.doc

LV

atzīst un akceptē visās dalībvalstīs. sektora iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 
atzīst un akceptē visās dalībvalstīs.

3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 
atzīst un akceptē dalībvalstīs un 
Savienības iestādēs.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts nolūkā piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie paraksti, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.

4. Ja tiek akceptēts elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts nolūkā piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīts un 
akceptēts arī kvalificēts elektroniskais 
paraksts.

Or. en
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Grozījums Nr. 243
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts nolūkā piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie paraksti, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam — gadījumos, kuros to pieprasa 
dalībvalsts nolūkā piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, — šā tiešsaistes 
pakalpojuma izmantošanas nolūkā tiek 
atzīti un akceptēti visi elektroniskie 
paraksti, kas atbilst vismaz tādam pašam 
drošības nodrošinājuma līmenim.

Or. de

Grozījums Nr. 244
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts nolūkā piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie paraksti, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam – tad, kad to pieprasa dalībvalsts 
nolūkā piekļūt publiskā sektora iestādes 
piedāvātam tiešsaistes pakalpojumam, 
pamatojoties uz atbilstīgu tādu risku 
novērtējumu, kuri saistīti ar šādiem 
pakalpojumiem, – tiek atzīti visi 
elektroniskie paraksti, kas atbilst vismaz 
tādam pašam drošības nodrošinājuma 
līmenim.

Or. en
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Pamatojums

Nav īsti skaidrs, vai atzīt un akceptēt ir divas dažādas lietas un vai tām ir atšķirīgs juridiskais 
spēks. Vārdi „jo īpaši” ir svītroti, jo šis punkts — tāpat kā nākamais — attiecas tikai uz 
publiskā sektora pakalpojumiem. Privātās struktūras ir tiesīgas izraudzīties ikvienu drošības 
līmeni, par kuru tās var vienoties.

Grozījums Nr. 245
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā paraksta 
4. punktā minēto dažādo drošības līmeņu 
noteikšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar 7. punktu.

Grozījums Nr. 246
András Gyürk

Regulas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības līmenim, 
kas noteikts atbilstīgi 6. punktam pieņemtā 
deleģētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektroniskais paraksts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus.
Nosakot šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība drošības līmenim, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieņemtā deleģētajā 
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Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

aktā, ir panākta tad, ja elektroniskais 
paraksts atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 247
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības līmenim, 
kas noteikts atbilstīgi 6. punktam 
pieņemtā deleģētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektroniskais paraksts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka šā panta 4. punktā minēto
elektronisko parakstu dažādo drošības 
līmeņu definīcijas un elektronisko 
parakstu drošības līmeņu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība definētajam drošības līmenim ir 
panākta tad, ja elektroniskais paraksts 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šajā gadījumā piemērotāki šķiet īstenošanas akti.

Grozījums Nr. 248
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz kvalificētiem elektroniskā paraksta 
sertifikātiem neattiecas neviena obligātā 
prasība, kas pārsniedz I pielikumā
noteiktās prasības.

2. Uz pārrobežu izmantošanai 
paredzētiem kvalificētiem elektroniskā 
paraksta sertifikātiem neattiecas neviena 
obligātā prasība, kas pārsniedz pielikumā
noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Joprojām jābūt iespējai noteikt papildu prasības dalībvalstīm, piemēram, atsevišķu profesiju 
apzīmējumus. Tomēr dalībvalstīm ir jāpielāgo savas sistēmas pārrobežu darījumu veikšanai.

Grozījums Nr. 249
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
I pielikumā noteiktajām prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas akts šķiet piemērotāks, tādēļ šis punkts ir apvienots ar nākamo punktu.

Grozījums Nr. 250
András Gyürk

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība I pielikumā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot šīs regulas 
piemērošanas nolūkā izmantojamos 
standartus, Komisija nodrošina, ka 
pienācīgi tiek ņemts vērā ieinteresēto 
personu viedoklis, vēlams ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka atbilstība 
I pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
paraksta sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 251
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība I pielikumā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija
var konkretizēt I pielikumā noteiktās 
prasības un ieviest kvalificētu elektroniskā 
paraksta sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība I pielikumā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
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Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas akts šķiet piemērotāks. Tāpēc iepriekšējais punkts ir apvienots ar šo punktu.

Grozījums Nr. 252
András Gyürk

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
II pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētas elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīces atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot šīs regulas 
piemērošanas nolūkā izmantojamos 
standartus, Komisija nodrošina, ka 
pienācīgi tiek ņemts vērā ieinteresēto 
personu viedoklis, vēlams ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka atbilstība 
II pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētas elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīces atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 253
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces var sertificēt dalībvalstu 
izraudzītas kompetentās publiskā vai 
privātā sektora iestādes, ar nosacījumu, ka 
minētās ierīces ir izvērtētas drošības 
novērtēšanas procedūrā saskaņā ar kādu no 
standartiem, kuri noteikti attiecībā uz tādu 
informācijas tehnoloģiju produktu drošības 
novērtēšanu, kurus Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, iekļāvusi sarakstā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces var sertificēt dalībvalstu 
izraudzītas kompetentās publiskā vai 
privātā sektora iestādes, ar nosacījumu, ka 
minētās ierīces ir izvērtētas drošības 
novērtēšanas procedūrā saskaņā ar kādu no 
standartiem, kuri noteikti attiecībā uz tādu 
informācijas tehnoloģiju produktu drošības 
novērtēšanu, kurus Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, iekļāvusi sarakstā.
Nosakot šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 254
Marielle Gallo

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces var sertificēt dalībvalstu 
izraudzītas kompetentās publiskā vai 
privātā sektora iestādes, ar nosacījumu, ka
minētās ierīces ir izvērtētas drošības 
novērtēšanas procedūrā saskaņā ar kādu no 
standartiem, kuri noteikti attiecībā uz tādu 

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces sertificē dalībvalstu 
izraudzītas publiskā vai privātā sektora 
sertifikācijas iestādes pēc tam, kad
minētās ierīces ir izvērtētas drošības 
novērtēšanas procedūrā saskaņā ar kādu no 
standartiem, kuri noteikti attiecībā uz tādu 
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informācijas tehnoloģiju produktu drošības 
novērtēšanu, kurus Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, iekļāvusi sarakstā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

informācijas tehnoloģiju produktu drošības 
novērtēšanu, kurus Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, iekļāvusi sarakstā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. fr

Pamatojums

Būtisks posms ir elektronisko pakalpojumu drošības ierīces sertifikācijas process.  Ja tas 
netiek noteikts par obligātu, ir mazticams, ka pakalpojumu sniedzēji to izmantots. Līdz ar to 
pusei, kas pieprasa uzticamības pakalpojuma validāciju, ir jāzina, vai elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīce ir uzticama. Tādēļ ir svarīgi, lai to obligāti sertificētu sertifikācijas iestāde.

Grozījums Nr. 255
András Gyürk

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu validācijas standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu validācija atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu validācijas standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu validācija atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 256
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ļauj pārbaudītājiem saņemt validēšanas 
rezultātus automatizētā veidā, kas ir 
uzticams un efektīvs, turklāt nodrošinot, 
ka uz šā dokumenta ir kvalificēto 
validēšanas pakalpojumu sniedzēja 
uzlabotais elektroniskais paraksts vai 
uzlabotais elektroniskais zīmogs.

(b) ļauj pārbaudītājiem saņemt validēšanas 
rezultātus automatizētā veidā, nodrošinot, 
ka uz šā dokumenta ir kvalificēto 
validēšanas pakalpojumu sniedzēja 
uzlabotais elektroniskais paraksts vai 
uzlabotais elektroniskais zīmogs.

Or. en

Pamatojums

Nav saprotams, kas domāts ar vārdiem „uzticams un efektīvs”. Jebkurā gadījumā tas attiecas 
uz pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības modeli, jo tieši pakalpojumu sniedzēju interesēs ir 
lietotājiem piedāvāt efektīvu un uzticamu pakalpojumu.

Grozījums Nr. 257
András Gyürk

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest 1. punktā minēto kvalificētu 
validēšanas pakalpojumu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificētu elektronisko parakstu 
validēšanas pakalpojumi atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest 1. punktā minēto kvalificētu 
validēšanas pakalpojumu standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
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pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

atbilstība 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificētu elektronisko parakstu 
validēšanas pakalpojumi atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 258
András Gyürk

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas kārtība atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas kārtība atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 259
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
28. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroniskā zīmoga juridiskais spēks Elektroniskā zīmoga pierādījuma spēks

Or. de

Grozījums Nr. 260
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroniskajam zīmogam ir juridiskais 
spēks, tas ir pieņemams kā pierādījums 
tiesvedībā, un to nedrīkst noraidīt tikai 
elektroniskā formāta dēļ.

1. Dokuments, kurš ir apzīmogots 
elektroniski, ir jāpieņem kā pieradījums 
tiesvedībā, un to nedrīkst noraidīt tikai 
elektroniskā formāta dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
28. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Valsts tiesību aktos vai pušu 
nolīgumos elektroniskajam zīmogam vai 
kvalificētam elektroniskajam zīmogam var 
tikt piešķirts lielāks juridiskais spēks, 
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nekā paredzēts šajā regula.

Or. en

Grozījums Nr. 262
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija par 
to, ka ir nodrošināta to datu izcelsme un 
integritāte, ar kuriem tas ir saistīts.

2. Derīgs kvalificēts elektroniskais zīmogs 
ir uzskatāms par pirmšķietamu 
pieradījumu elektroniski apzīmogoto 
elektronisko dokumentu īstumam un
integritātei. Šis regulējums neskar valstu 
noteikumus par pilnvaru un pārstāvību.

Or. de

Grozījums Nr. 263
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija par 
to, ka ir nodrošināta to datu izcelsme un 
integritāte, ar kuriem tas ir saistīts.

2. Kvalificēts elektroniskais zīmogs 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parastam zīmogam.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos parastie zīmogi ir derīgi vienīgi kopā ar rakstveida parakstu. Būtu 
jānodrošina, lai elektroniskajiem zīmogiem nepiešķirtu lielāku juridisko spēku kā parastajiem 
zīmogiem. Tas būtu jānodrošina katrai dalībvalstij.
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Grozījums Nr. 264
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija par 
to, ka ir nodrošināta to datu izcelsme un 
integritāte, ar kuriem tas ir saistīts.

2. Kvalificēts elektroniskais zīmogs
nodrošina zīmoga radītāja identitāti un to 
datu integritāti, ar kuriem tas ir saistīts.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „juridiskā prezumpcija” ir ārpus elektroniskā paraksta darbības jomas. Turklāt 
termins „izcelsme” ir pārāk neskaidrs kā juridiskais jēdziens, jo tas skar, piemēram, valsts 
procesuālās tiesības un komerctiesības saistībā ar aģentūru, testamentiem u. c.

Grozījums Nr. 265
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst un 
akceptē visās dalībvalstīs.

3. Kvalificētus elektroniskos zīmogus atzīst 
un akceptē visu dalībvalstu publiskā 
sektora iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst 3. Derīgus kvalificētus elektroniskos 
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un akceptē visās dalībvalstīs. parakstus atzīst un akceptē visās
dalībvalstu publiskā sektora iestādēs un 
Savienības iestādēs.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst 
un akceptē visās dalībvalstīs.

3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāda ir atšķirība starp „atzīt” un „akceptēt”. Šis punkts atšķirībā no 
attiecīgajiem noteikumiem par elektroniskajiem parakstiem nav svītrots, jo visās dalībvalstīs 
nepastāv jēdziens „(elektroniskais) zīmogs”.

Grozījums Nr. 268
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam, – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts, lai varētu piekļūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie zīmogi, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam — gadījumos, kuros to pieprasa 
dalībvalsts nolūkā piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, — šā tiešsaistes
pakalpojuma izmantošanas nolūkā tiek 
atzīti un akceptēti visi elektroniskie 
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nodrošinājuma līmenim. zīmogi, kas atbilst vismaz tādam pašam 
drošības nodrošinājuma līmenim.

Or. de

Grozījums Nr. 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam, – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts, lai varētu piekļūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un
akceptēti visi elektroniskie zīmogi, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.

4. Ja tiek akceptēts elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam, – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts, lai varētu piekļūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek akceptēts 
arī kvalificēts elektroniskais zīmogs.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam, – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts, lai varētu piekļūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam, – tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts, lai varētu piekļūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
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šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie zīmogi, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.

šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie zīmogi, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.

Or. en

Pamatojums

Vārdi „jo īpaši” ir svītroti, jo šis punkts — tāpat kā iepriekšējais — attiecas tikai uz publiskā 
sektora pakalpojumiem. Privātās struktūras ir tiesīgas izraudzīties ikvienu drošības līmeni, 
par kuru tās var vienoties.

Grozījums Nr. 271
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai varētu piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku zīmogu ar tādu drošības 
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks nekā 
kvalificētajam elektroniskam zīmogam.

5. Lai varētu nodrošināt pārrobežu 
piekļuvi publiskā sektora iestādes 
piedāvātam tiešsaistes pakalpojumam, 
dalībvalstis nepieprasa elektronisku 
zīmogu ar tādu drošības nodrošinājuma 
līmeni, kas ir augstāks nekā kvalificētajam 
elektroniskam zīmogam.

Or. de

Grozījums Nr. 272
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai varētu piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku zīmogu ar tādu drošības 
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks nekā 

5. Lai varētu piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam pārrobežu tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku zīmogu ar tādu drošības 
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks nekā 
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kvalificētajam elektroniskam zīmogam. kvalificētajam elektroniskam zīmogam.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt iespējai paredzēt turpmākas prasības valsts sistēmas ietvaros.. Tomēr šīs 
prasības nedrīkst traucēt pārrobežu darījumiem.

Grozījums Nr. 273
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā zīmoga 4. punktā 
minēto dažādo drošības līmeņu 
noteikšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā īstenošanas akts šķiet piemērotāks, šis punkts ir apvienots ar nākamo punktu.

Grozījums Nr. 274
András Gyürk

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības 
nodrošinājuma līmenim, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieņemtā deleģētajā 
aktā, ir panākta tad, ja elektronisks zīmogs 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus.
Nosakot šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
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īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

atbilstība drošības nodrošinājuma līmenim, 
kas noteikts atbilstīgi 6. punktam pieņemtā 
deleģētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektronisks zīmogs atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 275
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības 
nodrošinājuma līmenim, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieņemtā deleģētajā 
aktā, ir panākta tad, ja elektronisks zīmogs 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt dažādus 4. punktā minēto 
elektronisko zīmogu drošības 
nodrošinājuma līmeņus un ieviest 
elektroniskā zīmoga drošības līmeņu 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība drošības nodrošinājuma 
līmenim, kas noteikts atbilstīgi 6. punktam 
pieņemtā deleģētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektronisks zīmogs atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas akts šķiet piemērotāks.
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Grozījums Nr. 276
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz kvalificētiem elektroniskā zīmoga 
sertifikātiem neattiecas neviena obligātā 
prasība, kas pārsniedz III pielikumā 
noteiktās prasības.

2. Uz kvalificētiem pārrobežu 
izmantošanai paredzētiem elektroniskā 
zīmoga sertifikātiem neattiecas neviena 
obligātā prasība, kas pārsniedz 
III pielikumā noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz iespēja dalībvalstīm noteikt savas īpašās prasības.

Grozījums Nr. 277
András Gyürk

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
III pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
zīmoga sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot šīs regulas 
piemērošanas nolūkā izmantojamos 
standartus, Komisija nodrošina, ka 
pienācīgi tiek ņemts vērā ieinteresēto 
personu viedoklis, vēlams ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka atbilstība 
III pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
zīmoga sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
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Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 278
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
32. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektronisko laika zīmogu juridiskais
spēks

Elektronisko laika zīmogu pierādījuma
spēks

Or. de

Grozījums Nr. 279
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektroniskajam laika zīmogam ir 
juridisks spēks, tas ir pieņemams kā 
pierādījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēļ.

1. Dokuments, kurš apzīmogots ar 
elektronisko laika zīmogu, ir jāpieņem kā 
pieradījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 280
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
laika zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija 
par to, ka ir nodrošināts zīmogā 
norādītais laiks un to datu integritāte, ar 
kuriem ir saistīts minētais laiks.

2. Kvalificēts elektroniskais laika zīmogs 
ir uzskatāms par pirmšķietamu 
pierādījumu zīmogā minētā laika 
pareizumam un ar elektroniskā laika 
zīmogu apzīmogota elektroniskā 
dokumenta integritātei.

Or. de

Grozījums Nr. 281
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētu elektronisko laika zīmogu 
atzīst un akceptē visās dalībvalstīs.

3. Kvalificētu elektronisko laika zīmogu 
atzīst un akceptē visu dalībvalstu publiskā 
sektora iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 282
András Gyürk

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest laika un datu precīzas sasaistes 
un precīza laika avota standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja laika un datu precīza 
sasaiste un precīzs laika avots atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest laika un datu precīzas sasaistes 
un precīza laika avota standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
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2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

panākta tad, ja laika un datu precīza 
sasaiste un precīzs laika avots atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 283
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektronisko dokumentu juridiskais spēks 
un akceptēšana

Elektronisko dokumentu pierādījuma
spēks

Or. de

Grozījums Nr. 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 
pieņemams kā pierādījums tiesvedībā, 
ņemot vērā tā autentiskuma un 
integritātes drošības nodrošinājuma 
līmeni.

1. Elektroniskais dokuments jāpieņem kā 
pierādījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēļ.

Or. de



AM\933270LV.doc 119/133 PE508.270v01-00

LV

Grozījums Nr. 285
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 
pieņemams kā pierādījums tiesvedībā, 
ņemot vērā tā autentiskuma un 
integritātes drošības nodrošinājuma 
līmeni.

1. Elektroniskajam dokumentam ir 
juridiskais spēks, tas ir pieņemams kā 
pierādījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēļ.

Or. en

Pamatojums

Ieviests pielāgojums Komisijas pieņemtajai pieejai attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem, 
zīmogiem un laika zīmogiem. Principā elektroniskajiem dokumentiem vajadzētu būt 
juridiskajam spēkam, kas ir līdzvērtīgs papīra dokumentiem ar parakstu rokrakstā vai parasto 
zīmogu. Pašreizējais teksts atsaucas uz autentiskuma un integritātes drošības nodrošinājuma 
līmeni, kura nozīme nav īsti skaidra.

Grozījums Nr. 286
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 
pieņemams kā pierādījums tiesvedībā, 
ņemot vērā tā autentiskuma un integritātes 
drošības nodrošinājuma līmeni.

1. Elektronisks dokuments ir pieņemams 
kā pierādījums tiesvedībā, ņemot vērā tā 
autentiskuma un integritātes drošības 
nodrošinājuma līmeni.

Or. en

Pamatojums

Ir gadījumi, kuros tiek prasīti oriģinālie, papīra formāta dokumenti un nav piemēroti 
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elektroniskiem dokumentiem garantēt tādu pašu juridisko derīgumu. Šis jautājums ir jāatstāj 
dalībvalstu tiesību ziņā.

Grozījums Nr. 287
Jean–Pierre Audy

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 
pieņemams kā pierādījums tiesvedībā, 
ņemot vērā tā autentiskuma un integritātes 
drošības nodrošinājuma līmeni.

1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 
pieņemams kā pierādījums tiesvedībā 
atkarībā no tā autentiskuma un integritātes 
drošības nodrošinājuma līmeņa.

Or. fr

Grozījums Nr. 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 
kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 
kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar 
nosacījumu, ka dokumentā nav tādu 
dinamisku elementu, kas spēj automātiski 
mainīt dokumentu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā ar kvalificētu elektronisko parakstu parakstītu vai ar kvalificētu elektronisko zīmogu 
apzīmogotu dokumentu juridiskās sekas ir pietiekami reglamentētas 20. panta 2.a punktā un 
28. panta 2. punktā, 34. panta 2. punkts līdz ar to ir lieks.
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Grozījums Nr. 289
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 
kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 
kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar 
nosacījumu, ka dokumentā nav tādu 
dinamisku elementu, kas spēj automātiski 
mainīt dokumentu.

2. Dokumentam, ko persona, kura 
pilnvarota izsniegt attiecīgo dokumentu, 
parakstījusi ar kvalificētu elektronisko 
parakstu vai apzīmogojusi ar kvalificētu 
elektronisko zīmogu, ir tāds pats 
juridiskais spēks kā papīra dokumentam, 
kas ir parakstīts ar roku vai apzīmogots ar 
parasto zīmogu, ar nosacījumu, ka 
dokumentā nav elementu, kas ļauj to
automātiski vai manuāli mainīt.

Or. en

Pamatojums

Elektroniskajiem dokumentiem, uz kuriem ir kvalificēts elektroniskais paraksts vai kvalificēts 
elektroniskais zīmogs, vajadzētu būt juridiskajam spēkam, kas ir līdzvērtīgs papīra 
dokumentiem, uz kuriem ir paraksts ar roku vai parastais zīmogs. Turklāt būtu jāgarantē 
dokumenta integritāte, izslēdzot iespēju to vēlāk automātiski vai manuāli mainīt. Sākotnējā 
atsauce tikai uz automātiskajām izmaiņām ir nepietiekama.

Grozījums Nr. 290
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 
kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 
kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar nosacījumu, 

2. Attiecībā uz dokumentu, kas parakstīts 
ar kvalificētu elektronisko parakstu vai 
apzīmogots ar kvalificētu elektronisko 
zīmogu, pastāv juridiskā prezumpcija par 
šā dokumenta autentiskumu un integritāti, 
ar nosacījumu, ka dokumentā nav tādu 
dinamisku elementu, kas spēj automātiski 
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ka dokumentā nav tādu dinamisku 
elementu, kas spēj automātiski mainīt 
dokumentu.

mainīt dokumentu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz elektroniski parakstītu vai apzīmogotu dokumentu būtu jāpastāv prezumpcijai par 
šā dokumenta autentiskumu un integritāti. Tomēr šāda prezumpcija nevar pastāvēt attiecībā 
uz personu, kura konkrēto dokumentu ir parakstījusi, vai attiecībā uz šīs personas pilnvarām 
to darīt.

Grozījums Nr. 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 
kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 
kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar nosacījumu, 
ka dokumentā nav tādu dinamisku 
elementu, kas spēj automātiski mainīt 
dokumentu.

2. Attiecībā uz dokumentu vai tā 
elektroniski sertificētu kopiju, ko persona, 
kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu vai attiecīgi apliecināt 
sertificētu kopiju, parakstījusi ar derīgu 
kvalificētu elektronisko parakstu vai 
apzīmogojusi ar derīgu kvalificētu 
elektronisko zīmogu, pastāv juridiskā 
prezumpcija par šā dokumenta izcelsmi un 
integritāti, ar nosacījumu, ka dokumentā 
nav tādu dinamisku elementu, kas spēj 
automātiski mainīt dokumentu.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja publiskā sektora iestādes piedāvāta 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas 
nolūkā ir vajadzīgs dokumenta oriģināls 
vai apliecināta kopija, tad citās 
dalībvalstīs bez papildu prasībām akceptē 
vismaz tādus elektroniskos dokumentus, 
ko izsniegušas personas, kuras ir 
pilnvarotas izsniegt attiecīgos 
dokumentus, un kas atzīti par oriģināliem 
vai apliecinātām kopijām saskaņā ar 
izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Atstājot spēkā 34. panta 3. punktu, tiktu apdraudēta tradicionālā apliecināšanas instrumenta 
— apostila — izmantošana, kas turklāt Komisijai ir jāreglamentē no jauna.

Grozījums Nr. 293
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja publiskā sektora iestādes piedāvāta 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas nolūkā 
ir vajadzīgs dokumenta oriģināls vai 
apliecināta kopija, tad citās dalībvalstīs bez 
papildu prasībām akceptē vismaz tādus 
elektroniskos dokumentus, ko izsniegušas 
personas, kuras ir pilnvarotas izsniegt 
attiecīgos dokumentus, un kas atzīti par 
oriģināliem vai apliecinātām kopijām 
saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību 
aktiem.

3. Ja publiskā sektora iestādes piedāvāta 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas nolūkā 
ir vajadzīgs dokumenta oriģināls vai 
apliecināta kopija, tad citās dalībvalstīs bez 
papildu prasībām akceptē vismaz tādus
elektroniskos dokumentus, ko elektroniski 
parakstījušas vai apzīmogojušas personas, 
kuras ir pilnvarotas izsniegt attiecīgos 
dokumentus, un kas atzīti par oriģināliem 
vai apliecinātām kopijām saskaņā ar 
izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga formātus, kas 
jāakceptē, ja publiskā sektora iestādes 
piedāvāta tiešsaistes pakalpojuma 
sniegšanas nolūkā dalībvalsts ir 
pieprasījusi parakstītu vai apzīmogotu 
dokumentu, kurš minēts 2. punktā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 295
Cristian Silviu Buşoi

Regulas priekšlikums
34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga formātus, kas 
jāakceptē, ja publiskā sektora iestādes 
piedāvāta tiešsaistes pakalpojuma 
sniegšanas nolūkā dalībvalsts ir 
pieprasījusi parakstītu vai apzīmogotu 
dokumentu, kurš minēts 2. punktā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka tos elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga formātus, kas 
jāakceptē, ja publiskā sektora iestādes 
piedāvāta tiešsaistes pakalpojuma 
sniegšanas nolūkā dalībvalsts ir 
pieprasījusi parakstītu vai apzīmogotu 
dokumentu, kurš minēts 2. punktā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai Komisija noteiktu tos elektroniskā paraksta un elektroniskā zīmoga formātus, 
kas jāakceptē, tādējādi šī regula patiesi sasniegs izvirzītos mērķus, atrisinot pašreizējās 
problēmas.

Grozījums Nr. 296
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
35. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektronisko piegādes pakalpojumu 
juridiskais spēks

Elektronisko piegādes pakalpojumu 
pierādījuma spēks

Or. de

Grozījums Nr. 297
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dati, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot 
elektroniskos piegādes pakalpojumus, ir 
pieņemami kā pierādījums tiesvedībā 
attiecībā uz datu integritāti un pārliecību 
par datumu un laiku, kad norādītais 
adresāts nosūtījis vai saņēmis datus.

1. Dati, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot 
elektroniskos piegādes pakalpojumus, ir 
pieņemami kā pierādījums tiesvedībā.

Or. de

Grozījums Nr. 298
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz datiem, kas nosūtīti vai 
saņemti, izmantojot elektroniskos piegādes 
pakalpojumus, pastāv juridiskā 
prezumpcija par to datu nosūtīšanas vai 
saņemšanas datuma un laika precizitāti, 
kuri norādīti kvalificētā elektroniskās 
piegādes sistēmā.

2. Attiecībā uz datiem, kas nosūtīti vai 
saņemti, izmantojot elektroniskos piegādes 
pakalpojumus, pirmšķietami jāpierāda to 
īstums un to datu nosūtīšanas vai 
saņemšanas datuma un laika precizitāte, 
kuri norādīti kvalificētā elektroniskās 
piegādes sistēmā.

Or. de

Grozījums Nr. 299
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
35. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šis regulējums neskar Regulu (EK) 
Nr. 1348/2000.

Or. de

Grozījums Nr. 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
35. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts tiesību aktos vai pušu 
nolīgumos elektroniskajiem piegādes 
pakalpojumiem var tikt piešķirts lielāks 
juridiskais spēks, nekā paredzēts šajā 
regulā.

Or. en
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Grozījums Nr. 301
András Gyürk

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest datu nosūtīšanas un saņemšanas 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 1. punktā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja datu nosūtīšana 
un saņemšana atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest datu nosūtīšanas un saņemšanas 
standartu identifikācijas numurus. Nosakot 
šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja datu nosūtīšana un 
saņemšana atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 302
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 8. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tīmekļa vietņu autentifikācija svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāda būs pievienotā vērtība izveidotajiem tīmekļa vietņu Eiropas sertifikātiem 
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globālā tiešsaistes vidē. Pastāv nozares standarti, kas ir zināmi lietotājiem un tiek plaši 
izmantoti. Papildu sertifikāti varētu mulsināt lietotājus un radīt atšķirīgu attieksmi pret 
tīmekļa vietnēm, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 303
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Prasības kvalificētiem tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātiem
1. Kvalificēti tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikāti atbilst 
IV pielikumā noteiktajām prasībām.
2. Kvalificētus tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātus atzīst un 
akceptē visās dalībvalstīs.
3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
IV pielikumā noteiktajām prasībām.
4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība IV pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēti 
tīmekļa vietņu autentifikācijas sertifikāti 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāda būs pievienotā vērtība izveidotajiem tīmekļa vietņu Eiropas sertifikātiem 
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globālā tiešsaistes vidē. Pastāv nozares standarti, kas ir zināmi lietotājiem un tiek plaši 
izmantoti. Papildu sertifikāti varētu mulsināt lietotājus un radīt atšķirīgu attieksmi pret 
tīmekļa vietnēm, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 304
András Gyürk

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība IV pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēti 
tīmekļa vietņu autentifikācijas sertifikāti 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība IV pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēti 
tīmekļa vietņu autentifikācijas sertifikāti 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
40. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņojumā iekļauj novērtējumu par 
būtiskiem jaunumiem attiecībā uz 
elektronisko identifikāciju, autentifikāciju 
un parakstiem dalībvalstīs un šajā jomā 
vadošajās valstīs ārpus Savienības. 
Ziņojumā cita starpā izvērtē to, vai būtu 
jāmaina šīs regulas darbības joma, ņemot 
vērā tehnikas, tirgus un juridiskā aspekta 
attīstību uzticamības pakalpojumu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Regulas priekšlikums
40. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā Komisija var 
pievienot ziņojumam priekšlikumus, lai 
uzlabotu uzticamības pakalpojumu 
sniegšanas juridisko, tehnisko un 
organizatorisko regulējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kvalificētus sertifikātus, kas izsniegti 
saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, saskaņā 
ar šo regulu uzskata par kvalificētiem 
elektroniskā paraksta sertifikātiem līdz to 
derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk par 

4. Kvalificētus sertifikātus, kas izsniegti 
saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, saskaņā 
ar šo regulu uzskata par kvalificētiem 
elektroniskā paraksta sertifikātiem līdz to 
derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk par 



AM\933270LV.doc 131/133 PE508.270v01-00

LV

pieciem gadiem no šīs regulas stāšanās 
spēkā.

trim gadiem no šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 308
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tā parakstītāja identitāti, kam 
izsniegts sertifikāts, ietverot vismaz 
parakstītāja vārdu vai pseidonīmu, kuru kā 
tādu identificē;

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tā parakstītāja identitāti, kam 
izsniegts sertifikāts, ietverot vismaz 
(attiecībā uz valstīm, kuras to atbalsta) 
subjekta unikālo identifikatoru (kas ir 
piemērots automatizētai apstrādei) un 
parakstītāja vārdu vai pseidonīmu, kuru kā 
tādu identificē;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
1. pielikums – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) attiecīgā gadījumā — īpašu 
parakstītājam raksturīgu pazīmi, kas ir 
atkarīga no tā, kādam nolūkam sertifikāts 
paredzēts;

Or. en

Pamatojums

Teksts no Direktīvas 1999/93/EK. Lai gan visas dalībvalstis šādas pazīmes neizmanto, tās ir 
bijušas noderīgas atsevišķās nozarēs un līdz ar to tās nedrīkst izslēgt, jo tādējādi tiktu 
traucēta pašreizējā uz Direktīvu 1999/93/EK balstītā prakse.
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Grozījums Nr. 310
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
3. pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tās juridiskās personas identitāti, 
kam izsniegts sertifikāts, ietverot vismaz 
nosaukumu un reģistrācijas numuru 
atbilstīgi oficiālos reģistros norādītajai 
informācijai;

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tās juridiskās personas identitāti, 
kam izsniegts sertifikāts, ietverot vismaz 
nosaukumu un reģistrācijas numuru 
atbilstīgi oficiālos reģistros norādītajai 
informācijai (šie dati ir unikāli Savienības 
kontekstā un piemēroti automatizētai 
apstrādei);

Or. en

Grozījums Nr. 311
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Prasības kvalificētiem tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātiem

svītrots

Kvalificēti tīmekļa vietņu autentifikācijas 
sertifikāti ietver:
(a) norādi, vismaz automatizētai apstrādei 
piemērotā formātā, par to, ka sertifikāts 
izsniegts kā kvalificēts tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikāts;
(b) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tā kvalificētā uzticamības 
pakalpojumu sniedzēja identitāti, kurš 
izsniedz kvalificētos sertifikātus, ietverot 
vismaz informāciju par dalībvalsti, kurā 
pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts, un
– juridiskai personai – nosaukumu un 
reģistrācijas numuru atbilstīgi oficiālos 
reģistros norādītajai informācijai,
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– fiziskai personai – personas vārdu;
(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tās juridiskās personas 
identitāti, kam izsniegts sertifikāts, 
ietverot vismaz nosaukumu un 
reģistrācijas numuru atbilstīgi oficiālos 
reģistros norādītajai informācijai;
(d) tās juridiskās personas adresi, norādot 
vismaz pilsētu un dalībvalsti, kam 
izsniegts sertifikāts, turklāt atbilstīgi 
oficiālos avotos norādītajai informācijai;
(e) domēna vārdu vai vārdus, ko izmanto 
juridiskā persona, kurai izsniegts 
sertifikāts;
(f) precīzu informāciju par sertifikāta 
derīguma termiņa sākumu un beigām;
(g) sertifikāta identifikācijas kodu, kam 
jābūt kā kvalificētā uzticamības 
pakalpojumu sniedzēja unikālam kodam;
(h) tā kvalificētā uzticamības 
pakalpojumu sniedzēja uzlaboto 
elektronisko parakstu vai uzlaboto 
elektronisko zīmogu, kurš izsniedz 
sertifikātu;
(i) vietu, kur bez maksas pieejams 
sertifikāts, kas apliecina h) apakšpunktā 
minēto uzlaboto elektronisko parakstu vai 
uzlaboto elektronisko zīmogu;
(j) vietu, kur pieejami ar sertifikāta 
derīgumu saistīti pakalpojumi, ko var 
izmantot, lai noskaidrotu kvalificētā 
sertifikāta derīguma statusu.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāda būs pievienotā vērtība izveidotajiem tīmekļa vietņu Eiropas sertifikātiem 
globālā tiešsaistes vidē. Pastāv nozares standarti, kas ir zināmi lietotājiem un tiek plaši 
izmantoti. Papildu sertifikāti varētu mulsināt lietotājus un radīt atšķirīgu attieksmi pret 
tīmekļa vietnēm, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības.


