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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

Nuomonės referentė nori pateikti tokias pastabas.

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

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

Dokumentu bus suteikta papildoma vertė ne tik nacionalinėms institucijoms (atsižvelgiant į 
tai, kad plėtojama e. valdžia), bet ir įmonėms (pavyzdžiui, atsižvelgiant į suteikiamas didesnes 
galimybes dalyvauti elektroninėse viešųjų pirkimų procedūrose), galiausiai ir privatiems 
asmenims, kuriems nebereikės keliauti ir patirti išlaidų, pavyzdžiui, siekiant būti įtrauktiems į 
universiteto, esančio toli nuo jų namų, studentų sąrašą.

Nuomonės referentė, kuri supranta, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų rinka yra 
pirmaujanti ir kad artimiausiu dešimtmečiu ji dar bus labai plėtojama, pritaria dokumente 
pateikiamam technologinio neutralumo metodui.

Tačiau nuomonės referentė nori priminti, kad skaitmeninės atpažinties problema sudėtinga. 
Nors metodas, kuriuo skatinama nacionalinė sąveiki skaitmeninė atpažintis, yra būtinas, juo 
negali būti daroma žala informacinių sistemų saugumo reikalavimams ir pagrindiniams 
principams, susijusiems su teise į privatų gyvenimą ir privatumo apsauga, kurie yra 
išankstiniai reikalavimai didinant pasitikėjimą skaitmeninėje aplinkoje.

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

Dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų atsakomybės nuomonės referentė mano, kad 
tokią atsakomybę turi prisiimti tik kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
remiantis Direktyva 99/93/EB. 

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

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

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

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) vienas tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu, – pašalinti esamas valstybėse 
narėse naudojamų elektroninės atpažinties 
priemonių, reikalingų norint pasinaudoti 
bent viešosiomis paslaugomis, 
tarpvalstybinio naudojimo kliūtis. Šiuo 
reglamentu nesiekiama reguliuoti 
valstybėse narėse įdiegtų elektroninės 
atpažinties valdymo sistemų ir su jomis 
susijusios infrastruktūros, tačiau siekiama 
įtraukti įvairius saugumo lygius, kuriais 
užtikrinamas bendras būtiniausias 
saugumo reikalavimų pagrindas. Šio 
reglamento paskirtis – užtikrinti, kad 
naudojantis valstybių narių siūlomomis 
tarpvalstybinėmis virtualiosiomis 
paslaugomis būtų galima užtikrinti saugią
elektroninę atpažintį ir saugų tapatumo 
nustatymą;
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Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi serverio parašas yra didelę riziką kelianti paslauga, palyginti su kitomis 
paslaugomis, tačiau kadangi nuomonės referentė žino, jog ši paslauga naudinga vartotojui ir 
turėtų būti plėtojama, ji mano, kad reikėtų aiškiai nurodyti šią paslaugą siekiant užtikrinti, 
kad atliekant priežiūros patikrinimus didžiausias dėmesys būtų skiriamas pažeidžiamumui, 
susijusiam su šio tipo parašu.
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šis reglamentas taikomas elektroninei 
atpažinčiai, kurią pagal 6 straipsnyje 
numatytas pranešimo pateikimo sąlygas 
atlieka valstybės narės arba patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai valstybių 
narių vardu ir jų atsakomybe.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad elektroninės atpažinties srityje pagal 6 straipsnį reglamentas paslaugų 
teikėjams taikomas tik tuomet, jeigu jų elektroninės atpažinties paslauga teikiama valstybės 
narės vardu arba jos atsakomybe. Iš tikrųjų paslaugos teikėjas gali teikti elektroninės 
atpažinties paslaugą, apie kurią valstybė neturi pranešti, taigi šiai paslaugai reglamento 
taikyti nereikia.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šis reglamentas taikomas Sąjungoje 
įsisteigusiems kvalifikuotiems ir 
nekvalifikuotiems patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams. Tačiau
šis reglamentas netaikomas elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimui 
pagal savanoriškus susitarimus, sudarytus 
pagal privatinę teisę.

Or. fr

Pagrindimas

Paaiškinant 2 straipsnio 1 dalį vis dėlto iš taikymo srities neturi būti išbraukti paslaugų 
teikėjai.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punkto b papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) leidžia nustatyti pasirašančio asmens 
tapatybę;

b) leidžia užtikrinti pasirašančio asmens 
tapatybės teisinę galią;

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė žodį „įtaisas“ laiko tinkamesniu atsižvelgdama į 22 ir 23 straipsnių 
redakciją. Posakis „labai patikimai“ teisiniu požiūriu yra beprasmis.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 21 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė žodį „įtaisas“ laiko tinkamesniu atsižvelgdama į 22 ir 23 straipsnių 
redakciją.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) elektroninio pristatymo paslauga –
paslauga, kuria sudaroma galimybė 
perduoti duomenis elektroninėmis 
priemonėmis ir kuria suteikiama su 
duomenų tvarkymu susijusių įrodymų, 
įskaitant duomenų išsiuntimo arba gavimo 
įrodymą, taip pat perduodami duomenys 
apsaugomi nuo praradimo, vagystės, 
sugadinimo arba neteisėto pakeitimo;

28) elektroninėmis priemonėmis teikiama
paslauga – paslauga, kuria suteikiama
galimybė perduoti duomenis 
elektroninėmis priemonėmis ir kuria 
suteikiama su duomenų tvarkymu susijusių 
įrodymų, įskaitant duomenų išsiuntimo 
arba gavimo įrodymą, taip pat perduodami 
duomenys apsaugomi nuo praradimo, 
vagystės, sugadinimo arba neteisėto 
pakeitimo;

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad pasirinktas vertimas į prancūzų kalbą nėra pats geriausias. Todėl nuomonės 
referentė žodį „pristatymas“ nori pakeisti žodžiu „teikimas“, kai tai įmanoma.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Abipusis pripažinimas ir priėmimas Abipusis pripažinimas

Or. fr

Pagrindimas

Pripažinimas ir priėmimas yra dvi skirtingos teisinės sąvokos, kurių teisinis ir faktinis 
poveikis skiriasi. Taigi atsižvelgdama į vykdant elektroninės atpažinties procedūrą 
neskelbtinus duomenis nuomonės referentė mano, kad abi sąvokos neturėtų būti sistemingai 
siejamos. Pakeitimas taikomas visais atvejais, kai vartojamas žodis „priėmimas“ ar 
„priimamas“.
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Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė pasisako už tai, kad į reglamentą būtų įtraukta daugiau aiškių nuorodų į 
įvairius saugumo lygius, nustatant, kad įpareigojimas pripažinti elektroninės atpažinties 
priemones taikomas, abipusiškai pripažįstant saugumo lygius.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką 
nemokamai užtikrina virtualaus tapatumo 
nustatymo galimybę, kad bet kuri 
pasikliaujančioji šalis galėtų patvirtinti jos 
gautus elektroninius asmens tapatybės 
duomenis. Valstybės narės nenustato jokių 
specialiųjų techninių reikalavimų ne jų 
teritorijoje įsisteigusioms 
pasikliaujančioms šalims, kurios nori 

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

kurios nori atlikti tokį tapatumo nustatymą. 
Jeigu pažeidžiama kuri nors pranešime 
nurodytoji atpažinties schema arba 
tapatumo nustatymo galimybė arba jeigu 
sumažėja jų patikimumas, valstybė narė 
nedelsdama sustabdo tokią pranešime 
nurodytą atpažinties schemą, tapatumo 
nustatymo galimybę arba tas nepatikimas 
jų sudedamąsias dalis arba jas atšaukia ir 
pagal 7 straipsnį apie tai informuoja kitas 
valstybes nares bei Komisiją;

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentės manymu, dėl nemokamo užtikrinimo būtų trukdoma plėtoti tapatumo 
nustatymo projektus.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) d punkte nurodytos tapatumo nustatymo 
galimybės sudarymą..

ii) d punkte nurodytas tapatumo nustatymo 
taisykles..

Or. fr

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos aprašą;

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos aprašą, 
visų pirma informaciją, susijusią su 
įvairiais saugumo lygiais;

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Kad nebūtų perduodama per daug neesminių duomenų, nuomonės referentė siūlo valstybėms 
narėms pateikti tik informaciją apie asmenis, atsakingus už vienareikšmių asmens 
identifikatorių registracijos tvarkymą.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės
aprašą;

d) pateikia tapatumo nustatymo taisyklių, 
ypač būtiniausių reikalaujamų saugumo 
lygių, aprašą;

Or. fr

Pagrindimas

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



PE508.181v01-00 16/32 PA\932172LT.doc

LT

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo atveju Komisijos siūlomas terminas neatrodo pagrįstas.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 1 ir 3 dalyse nurodytų pranešimų 
teikimo aplinkybes, formatus ir procedūras 
ir 1 dalyje nurodytus saugumo lygius. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
nagrinėjimo procedūros, nurodytos 39 
straipsnio 2 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų atsakomybė

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė nori patikslinti, kokia teisė taikoma.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
iš trečiųjų šalių

Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai iš trečiųjų šalių

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Trečiojoje šalyje įsisteigusių 
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos ir jų 
išduodami kvalifikuoti sertifikatai 
priimami kaip ir Sąjungos teritorijoje 
įsisteigusių kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos ir jų išduodami kvalifikuoti 
sertifikatai:

a) jeigu kvalifikuotos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos arba kvalifikuoti 
sertifikatai, kurių kilmės šalis yra trečioji 
šalis, yra pripažįstami pagal Sąjungos 
susitarimą su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis pagal SESV 
218 straipsnį;
b) jeigu pagal abipusiškumo principą 
Sąjungos kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų teikiamas 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugas ir jų išduodamus kvalifikuotus 
sertifikatus pripažįsta trečioji šalis arba 
tarptautinės organizacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Siekdama, kad nebūtų baudžiamos ES saugumo reikalavimų besilaikančios įmonės, nuomonės 
referentė mano, kad 10 straipsnyje turėtų būti nurodomas abipusiškumo principas, siekiant
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pripažinti kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjus.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kaip numatoma Sąjungos teisėje, 
neįgaliems asmenims suteikiama galimybė 
naudotis teikiamomis patikimumo 
užtikrinimo paslaugomis ir teikiant šias 
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produktais paslaugas naudojamais produktais.

Or. fr

Pagrindimas

Komisija neseniai paskelbė pasiūlymą dėl direktyvos, susijusį su neįgalių asmenų 
galimybėmis naudotis paslaugomis, ir šiame reglamente reikėtų nurodyti šią direktyvą, kai ji 
bus priimta.

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 

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

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referentė šį naują straipsnį nori įtraukti siekdama palengvinti patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų (nekvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų) 
priežiūros veiklą, kurią vykdo priežiūros įstaiga, ir užtikrinti būtiniausią nekvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinę galią.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Tai, kad priežiūros įstaigai perduodama informacija, visiškai nereiškia, kad kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitiko jam keliamus reikalavimus, taigi nuomonės 
referentė mano, kad prieš leidžiant pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
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paslaugas ir prieš papildant patikimą sąrašą kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas turi gauti priežiūros įstaigos patvirtinimą.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tai, kad priežiūros įstaigai perduodama informacija, visiškai nereiškia, kad kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas atitiko jam keliamus reikalavimus, taigi nuomonės 
referentė mano, kad prieš leidžiant pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugas ir prieš papildant patikimą sąrašą kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas turi gauti priežiūros įstaigos patvirtinimą.

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priežiūros įstaiga per vieną mėnesį nuo 17 
straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo 
pateikimo patikrina, ar kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
arba jo teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos atitinka 
šio reglamento reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi nuo šiol pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas neleidžiama 
tol, kol negaunamas aiškus priežiūros institucijos patvirtinimas, nuomonės referentė siūlo 
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nustatyti šiai institucijai taikomą terminą, per kurį ji turi pateikti atsakymą.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priežiūros įstaiga, priėjusi teigiamų 
patikrinimo išvadų, ne vėliau kaip per 
mėnesį nuo pranešimo pateikimo pagal 
1 dalį patikimuose sąrašuose nurodo 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų kvalifikacijos 
statusą ir jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

Priežiūros įstaiga, priėjusi prie teigiamų 
patikrinimo išvadų, nepagrįstai 
nedelsdama patikimuose sąrašuose nurodo 
kvalifikuotų paslaugų teikėjų kvalifikacijos 
statusą ir jų teikiamas kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi nuo šiol pradėti teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas neleidžiama 
tol, kol nepatikrinama audito ataskaita, pranešimo apie rezultatus terminas negali būti 
nepagrįstai ilgas.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Informacija, susijusi su kvalifikuotais patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjais, turėtų būti 
nustatyta įgyvendinimo akte, o ne deleguotajame akte.
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Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo 

ženklo „ES“ naudojimas
1. Kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
ženklą „ES“ gali naudoti kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, teikdami ir reklamuodami savo 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugas, atitinkančias šiame reglamente 
nurodytus reikalavimus.
2. Naudodami 1 dalyje nurodytą 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
ženklą „ES“, kvalifikuoti patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai atsako už 
tai, kad paslaugos atitiktų visus 
reglamente nurodytus taikomus 
reikalavimus.
3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
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konkrečius privalomus kriterijus, 
susijusius su kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo ženklo „ES“ pateikimu, 
sudėtimi, dydžiu ir koncepcija. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Elektroninis parašas turi teisinę galią ir
gali būti naudojamas kaip įrodymas
teismo bylose, nepamirštant to, kad 
kvalifikuoto elektroninio parašo saugumo 
lygis didesnis nei kitų tipų elektroninių 
parašų.

Or. fr

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

paslauga susijusius pavojus, tokio parašo 
reikalauja tam, kad būtų galima 
pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos 
virtualiai teikiama paslauga, pripažįstami ir 
priimami visi elektroniniai parašai, kurių 
saugumo užtikrinimo lygis yra bent jau ne 
žemesnis.

Or. fr

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ tekstui nesuteikia jokios papildomos vertės.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ tekstui nesuteikia jokios papildomos vertės.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ tekstui nesuteikia jokios papildomos vertės.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Žodis „užtikrinimo“ tekstui nesuteikia jokios papildomos vertės.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 5 
dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje, 16 straipsnio 
5 dalyje, 18 straipsnio 5 dalyje, 20 
straipsnio 6 dalyje, 21 straipsnio 4 dalyje, 
23 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 2 
dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 
6 dalyje, 29 straipsnio 4 dalyje, 30 
straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnyje, 35 
straipsnio 3 dalyje ir 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

2. 8 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 5 
dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje, 16 straipsnio 
5 dalyje, 21 straipsnio 4 dalyje, 23 
straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 2 dalyje, 
27 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 4 
dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 31 
straipsnyje ir 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
teisės aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos.

Or. fr

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 5 
dalį, 15 straipsnio 5 dalį, 16 straipsnio 5 
dalį, 18 straipsnio 5 dalį, 20 straipsnio 6 
dalį, 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 
dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 2 
dalį, 28 straipsnio 6 dalį, 29 straipsnio 4 
dalį, 30 straipsnio 2 dalį, 31 straipsnį, 35 
straipsnio 3 dalį ir 37 straipsnio 3 dalį 
priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

5. Pagal 8 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 5 
dalį, 15 straipsnio 5 dalį, 16 straipsnio 5 
dalį, 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 3 
dalį, 25 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 2 
dalį, 29 straipsnio 4 dalį, 30 straipsnio 2 
dalį, 31 straipsnį ir 37 straipsnio 3 dalį 
priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiams.

Or. fr

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr


