
PA\932172LV.doc PE508.181v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2012/0146(COD)

3.4.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai 
iekšējā tirgū
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

Atzinumu sagatavoja (*): Marielle Gallo



PE508.181v01-00 2/31 PA\932172LV.doc

LV

PA_Legam



PA\932172LV.doc 3/31 PE508.181v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Regulas priekšlikums attiecas uz paziņoto elektroniskās identifikācijas shēmu un elektronisko 
uzticamības pakalpojumu savstarpēju atzīšanu. 

Tās mērķis ir papildināt spēkā esošo tiesisko regulējumu un jo īpaši nodrošināt visaptverošu 
transnacionālu starpnozaru sistēmu juridiski drošiem un uzticamiem elektronisko darījumu 
mehānismiem. Šis priekšlikums arī ir saistīts ar I Vienotā tirgus aktu un šajā jomā paredz 
vienu no divpadsmit pamatpasākumiem, lai stimulētu izaugsmi un stiprinātu uzticību 
vienotajam tirgum.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja vēlas izteikt šādas piezīmes.

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikuma tekstu un izvēli par labu regulai, nevis 
direktīvai, jo Direktīva 99/93/EK, kas attiecās tikai uz elektroniskajiem parakstiem, nesniedza 
gaidītos rezultātus. 

Atzinuma sagatavotāja piekrīt regulas priekšlikuma vispārējiem mērķiem, t.i., papildināt 
Eiropas vienoto digitālo tirgu. Šajā jomā tekstā ir būtiski pastiprināta uzticamības 
pakalpojumu juridiskā drošība, kas ir vajadzīgs priekšnoteikums, lai paplašinātu elektroniskos 
darījumus un jo īpaši pārrobežu elektroniskos darījumus.  

Regulas teksts sniegs pievienoto vērtību ne tikai dalībvalstu pārvaldei, kas varēs attīstīt e-
pārvaldi, bet arī uzņēmumiem, piemēram, lielākas iespējas tiešsaistē piekļūt publisko 
iepirkumu procedūrām, un privātpersonām, kurām vairs nevajadzēs pārvietoties un saskarties 
ar liekām izmaksām, piemēram, lai pieteiktos studijām universitātē, kas atrodas tālu no viņu 
dzīvesvietas.

Ņemot vērā to, ka uzticamības pakalpojumu tirgus ir dinamisks un ka tuvākajā desmitgadē tas 
būtiski attīstīsies, atzinuma sagatavotāja atbalsta regulējuma neitralitāti attiecībā uz 
tehnoloģijām.

Atzinuma sagatavotāja tomēr vēlas atgādināt, ka digitālās identitātes problemātika ir 
sarežģīta. Ja patiesi ir nepieciešams modelis, kas paredz sadarbspējīgas nacionālās digitālās 
identitātes, tas nedrīkst mazināt informācijas sistēmu drošības prasības un privātās dzīves 
aizsardzības pamatprincipus, kas ir priekšnoteikums, lai varētu attīstīt uzticamību digitālajā 
vidē.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina ieviest dažādus drošības līmeņus, kas savstarpējas 
atzīšanas priekšnoteikums. Tādējādi būs spēkā arī minimālās drošības prasības, kas palielinās 
drošību tiešsaistē.

Attiecībā uz uzticamības pakalpojumu sniedzēju atbildību atzinuma sagatavotāja uzskata, ka 
šādu atbildību piemēro tikai kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem Direktīvas 
99/93/EK nozīmē. 

Kas skar kontroli, atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē regulas priekšlikuma III nodaļas 
2. iedaļas noteikumus. Tomēr, lai sekmētu uzraudzības pasākumus, kas jāveic uzraudzības 
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iestādēm, un garantētu pietiekami saskaņotu juridisko spēku nekvalificētiem uzticamības 
pakalpojumiem, atzinuma sagatavotāja vēlas ieviest prasību, ka nekvalificēto uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem ir jāpaziņo par nolūku sniegt uzticamības pakalpojumus. 

Tā kā regulas priekšlikums kvalificēto uzticamības pakalpojumu sniedzējiem paredz daudzas 
prasības kontroles un drošības jomā, atzinuma sagatavotāja ierosina iekļaut jaunu pantu par 
Eiropas Savienības kvalificētu uzticamības pakalpojumu marķējuma ieviešanu. Šo 
marķējumu varētu izmantot kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēji, lai informētu par 
šādiem saviem pakalpojumiem, kas atbilst regulas prasībām, un reklamētu tos. Šis līdzeklis
palīdzētu arī regulas prasībām atbilstošo kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
izcelties konkurentu vidū.

Visbeidzot, ņemot vērā to, ka regulas priekšlikumā ir iekļauta nepieciešamība pēc daudziem 
deleģētajiem aktiem, atzinuma sagatavotāja ir sniegusi vairākus ierosinājumus deleģēto aktu 
skaita samazināšanai.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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, bet gan ieviest dažādus 
drošības līmeņus, kas garantētu vienotu 
minimālo drošības prasību līmeni. Šīs 
regulas mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstu 
piedāvāto pārrobežu tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuves nolūkā ir iespējams 
izmantot drošas elektroniskās 
identifikācijas un autentifikācijas sistēmas.
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Or. fr

Pamatojums

Atšķirībā no kvalificētajiem uzticamības pakalpojumiem, kuriem piemēro vienotas drošības 
prasības, Komisija nav paredzējusi nekādas prasības elektroniskās identifikācijas sistēmām. 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dažādu drošības līmeņu un līdz ar to minimālā drošības 
līmeņa ieviešana ir savstarpējas atzīšanas priekšnoteikums un var tikai veicināt augstāku 
drošības līmeni digitālajā vidē.

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Regulā jāparedz daži nosacījumi 
attiecībā uz to, kuri elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi ir jāakceptē un kā 
būtu jāpaziņo par shēmām. Šiem 
nosacījumiem vajadzētu sekmēt dalībvalstu 
savstarpējo uzticēšanos attiecībā uz 
elektroniskās identifikācijas shēmām un to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu
savstarpēju atzīšanu un akceptēšanu, kuri 
ietverti šo valstu paziņotajās shēmās. Ja 
paziņotāja dalībvalsts ir izpildījusi 
paziņošanas nosacījumus un paziņojumi ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, būtu jāpiemēro savstarpējās 
atzīšanas un akceptēšanas princips. Taču šo 
tiešsaistes pakalpojumu piekļuvei un to 
galīgajai piegādei būtu jābūt cieši saistītai 
ar tiesībām saņemt šādus pakalpojumus 
saskaņā ar valsts tiesību aktos 
paredzētajiem nosacījumiem.

(13) Regulā jāparedz daži nosacījumi 
attiecībā uz to, kuri elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi ir jāakceptē un kā 
būtu jāpaziņo par shēmām. Šiem 
nosacījumiem vajadzētu sekmēt dalībvalstu 
savstarpējo uzticēšanos attiecībā uz 
elektroniskās identifikācijas shēmām un to 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
savstarpēju atzīšanu un akceptēšanu, kuri 
ietverti šo valstu paziņotajās shēmās. Ja 
paziņotāja dalībvalsts ir izpildījusi 
paziņošanas nosacījumus un paziņojumi 
kopā ar paziņotās elektroniskās 
identifikācijas sistēmas aprakstu un 
informāciju par dažādiem drošības 
līmeņiem ir publicēti Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī, būtu jāpiemēro 
savstarpējās atzīšanas un akceptēšanas 
princips. Taču šo tiešsaistes pakalpojumu 
piekļuvei un to galīgajai piegādei būtu 
jābūt cieši saistītai ar tiesībām saņemt
šādus pakalpojumus saskaņā ar valsts 
tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Atšķirībā no kvalificētajiem uzticamības pakalpojumiem, kuriem piemēro vienotas drošības 
prasības, Komisija nav paredzējusi nekādas prasības elektroniskās identifikācijas sistēmām. 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dažādu drošības līmeņu un līdz ar to minimālā drošības 
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līmeņa ieviešana ir savstarpējas atzīšanas priekšnoteikums un var tikai veicināt augstāku 
drošības līmeni digitālajā vidē.

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Drošības pārkāpumu paziņošana un 
drošības risku izvērtēšana ir būtiski 
aspekti, kas drošības vai integritātes 
pārkāpumu gadījumā ļautu sniegt atbilstīgu 
informāciju attiecīgajām pusēm.

(29) Drošības pārkāpumu un drošības risku 
izvērtēšanas rezultātu paziņošana 
kompetentajai kontroles iestādei, ko veic 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, ir 
būtisks aspekts, kas drošības vai 
integritātes pārkāpumu gadījumā ļautu 
sniegt atbilstīgu informāciju attiecīgajām 
pusēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Lai palielinātu lietotāju uzticību 
tiešsaistes pakalpojumiem un labāk 
izceltu tos kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējus, kas ievēro šīs 
regulas prasības, būtu jāizveido 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
marķējums „ES”.

Or. fr

Pamatojums

Šo uzticamības marķējumu Eiropas Parlaments pieprasīja jau 2012. gada 26. oktobra 
rezolūcijā par vienotā digitālā tirgus izveidi, un tā mērķis ir palielināt lietotāju uzticību 
tiešsaistes pakalpojumiem, izveidojot viegli identificējumu Eiropas marķējumu. Turklāt 
saskaņā ar mērķi par tiešsaistes uzticamības pakalpojumu drošības līmeņa palielināšanu 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzējam, kas jo īpaši ievēro 19. pantā minētās 
prasības, vajadzētu būt iespējai izmantot šo marķējumu un tā pievienoto vērtību e-komercijā.
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Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Aizvien biežāk notiek elektronisko 
parakstu attālināta izveide, proti, kad 
elektroniskā paraksta izveidi parakstītāja 
vārdā veic uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs, jo tam ir vairākas ekonomiskas 
priekšrocības. Tomēr, lai pārliecinātos, ka 
šiem elektroniskajiem parakstiem ir tāds 
pats juridiskais spēks kā tiem 
elektroniskajiem parakstiem, kas izveidoti 
vidē, kuru pilnībā pārvalda lietotājs, 
attālinātos paraksta pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāpiemēro konkrētas 
drošības, pārvaldības un administratīvās 
procedūras, jāizmanto uzticamas sistēmas 
un produkti, tostarp droši elektroniskie 
sakaru kanāli, ar mērķi garantēt 
elektroniskā paraksta izveides vides 
uzticamību un to, ka parakstītājs ir 
vienīgais, kurš kontrolē sava elektroniskā 
paraksta izveides vidi. Ja kvalificētu 
elektronisko parakstu izveido ar attālināta 
elektroniskā paraksta izveides ierīci, ir 
spēkā tās regulas prasības, kuras piemēro 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. fr

Pamatojums

Paraksts ar servera starpniecību ir salīdzinoši augsta riska pakalpojums, tomēr zinot, ka tas 
lietotājiem sniedz zināmas priekšrocības un tam ir tendence attīstīties, atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka šis pakalpojums būtu skaidri jānorāda, lai pārliecinātos, ka uzraudzības 
pārbaudēs pietiekama uzmanība tiktu pievērsta šā paraksta veida raksturīgākajām 
problēmām. 

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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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, garantējot 
identifikācijas līdzekļiem un uzticamības 
pakalpojumiem augstu drošības līmeni un 
palielināt iedzīvotāju uzticību digitālajai 
videi.

Or. fr

Pamatojums

Regulas 3. panta 12. punktā ir minēti uzticamības pakalpojumi, nevis elektroniskie 
uzticamības pakalpojumi.

Grozījums Nr. 7
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 
uzticamības pakalpojumus un produktus, 
kas atbilst šīs regulas nosacījumiem, drīkst 
laist brīvā apritē iekšējā tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Regulas 3. pantā ir norādītas uzticamība pakalpojumu un produktu definīcijas (skatīt arī 
4. panta redakciju).

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 

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

saskaņā ar 6. pantā minētajiem 
paziņošanas nosacījumiem nodrošina 
dalībvalstis vai kurus dalībvalstu vārdā un 
ar to atbildību nodrošina uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka šīs regulas darbības joma jautājumā par elektronisko identifikāciju un 
6. panta nosacījumu ievērošanu attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem, ja tie elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumus sniedz ar dalībvalstu atbildību vai to vārdā. Pakalpojuma 
sniedzējs var piedāvāt elektroniskās identifikācijas pakalpojumu, par kuru dalībvalstij nav 
jāziņo un uz kuru līdz ar to neattiecas šīs regulas darbības joma.

Grozījums Nr. 9
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 piemēro Savienībā 
reģistrētiem kvalificētiem un 
nekvalificētiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem. Savukārt to nepiemēro tādu 
elektronisko uzticamības pakalpojumu 
sniegšanai, par kuriem panākta brīvprātīga 
vienošanās saskaņā ar privāttiesībām.

Or. fr

Pamatojums

Ar regulas 2. panta 1. punktā iekļauto precizējumu tomēr nevajadzētu no darbības jomas 
izslēgt pakalpojumu sniedzējus.

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tas spēj identificēt parakstītāju; (b) tas spēj garantēt parakstītāja 
identitātes juridisko spēku;
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Or. fr

Pamatojums

Termins „identificēt” rada neskaidrības, jo tas sniedz atsauci uz elektronisko identifikāciju. 
Tomēr šī ir definīcija terminam „uzlabots elektroniskais paraksts”, kas sniedz atsauci uz 
uzticamības pakalpojumiem, kuri minēti regulas priekšlikuma III nodaļā.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
3. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tas radīts ar elektroniskā paraksta 
radīšanas datiem, kuru izmantošanu ar 
augstu uzticamības līmeni var kontrolēt 
tikai un vienīgi parakstītājs, un

(c) tas radīts ar elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīci, kuras izmantošanu var 
kontrolēt tikai un vienīgi parakstītājs, un

Or. fr

Pamatojums

Šo formulējumu atzinuma sagatavotāja uzskata par piemērotāku, ņemot vērā 22. un 23. panta 
redakciju.

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) „kvalificēts elektroniskais paraksts” ir 
uzlabots elektroniskais paraksts, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu;

8) „kvalificēts elektroniskais paraksts” ir 
uzlabots elektroniskais paraksts, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu, kuru izsniedzis kvalificēts 
uzticamības pakalpojumu sniedzējs;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 19. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) „zīmoga radītājs” ir juridiska persona, 
kas rada elektronisku zīmogu;

19) „zīmoga radītājs” ir fiziska vai 
juridiska persona, kas rada elektronisku 
zīmogu;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
3. pants – 21. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tas radīts ar elektroniskā zīmoga 
radīšanas datiem, kuru izmantošanu ar 
augstu uzticamības līmeni var kontrolēt 
tikai un vienīgi zīmoga radītājs 
elektroniskā zīmoga radīšanai, un

(c) tas radīts ar elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīci, kuras izmantošanu ar 
augstu uzticamības līmeni var kontrolēt 
tikai un vienīgi zīmoga radītājs 
elektroniskā zīmoga radīšanai, un

Or. fr

Pamatojums

Šo formulējumu atzinuma sagatavotāja uzskata par piemērotāku, ņemot vērā 22. un 23. panta 
redakciju.

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 22. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22) „kvalificēts elektroniskais zīmogs” ir 
uzlabots elektroniskais zīmogs, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā zīmoga sertifikātu;

22) „kvalificēts elektroniskais zīmogs” ir 
uzlabots elektroniskais zīmogs, kas radīts 
ar kvalificētu elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīci, pamatā izmantojot 
kvalificētu elektroniskā zīmoga sertifikātu, 
kuru izsniedzis kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs;

Or. fr
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Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 28. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28) „elektroniskie piegādes pakalpojumi” 
ir pakalpojumi, kurus izmantojot, ar 
elektroniskiem līdzekļiem tiek nosūtīti dati, 
sniedzot apliecinājumu par nosūtīto datu 
apstrādi, tostarp pierādījumu par datu 
nosūtīšanu vai saņemšanu, un kuri 
nodrošina nosūtīto datu aizsardzību pret 
pazušanu, zādzību vai jebkādu neatļautu 
sagrozīšanu;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savstarpējā atzīšana un akceptēšana Savstarpējā atzīšana

Or. fr

Pamatojums

Atzīšana un akceptēšana ir divi dažādi juridiski termini ar atšķirīgu juridisku un praktisku 
nozīmi. Tādēļ, ņemot vērā elektroniskās identifikācijas procesā iesaistītos sensitīvos datus, 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šos divus jēdzienus nevajadzētu sistemātiski lietot kopā. Šis 
grozījums attiecas uz visām teksta daļām, kurās parādās vārdi „akceptēšana” vai „akceptēt”.

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
5. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
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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.

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, un kuriem ir tāds pats 
vai augstāks drošības līmenis nekā tas, 
kāds ir nepieciešams, lai piekļūtu 
pakalpojumam, tiek atzīti un akceptēti, lai 
varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Or. fr

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka regulā ir jāiekļauj vairāk konkrētu atsauču uz dažādiem 
drošības līmeņiem, drošības līmeņu savstarpējā atzīšanā paredzot pienākumu atzīt arī 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

Grozījums Nr. 19
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 iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un par maksu, kas nepārsniedz 
pašizmaksu, 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;



PE508.181v01-00 14/31 PA\932172LV.doc

LV

Or. fr

Pamatojums

Pēc atzinuma sagatavotājas domām, bezmaksas aspekts neveicinātu autentifikācijas projektu 
attīstību.

Grozījums Nr. 20
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 minētos 
autentifikācijas veidus.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas aprakstu;

(a) paziņotās elektroniskās identifikācijas 
shēmas un jo īpaši dažādo drošības 
līmeņu aprakstu;

Or. fr

Pamatojums

Atšķirībā no kvalificētajiem uzticamības pakalpojumiem, kuriem piemēro vienotas drošības 
prasības, Komisija nav paredzējusi nekādas prasības elektroniskās identifikācijas sistēmām. 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dažādu drošības līmeņu un līdz ar to minimālā drošības 
līmeņa ieviešana ir savstarpējas atzīšanas priekšnoteikums un var tikai veicināt augstāku 
drošības līmeni digitālajā vidē.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) informāciju par to, kurš veic personas (c) informāciju par to, kurš ir atbildīgs par
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nepārprotamo identifikatoru reģistrāciju; personas nepārprotamo identifikatoru 
reģistrācijas pārvaldību;

Or. fr

Pamatojums

Lai izvairītos no pārmērīgas nebūtisku datu pārsūtīšanas, atzinuma sagatavotāja ierosina 
dalībvalstīm paziņot vienīgi informāciju par personām, kas ir atbildīgas par personas 
nepārprotamo identifikatoru reģistrācijas pārvaldību.

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) autentifikācijas iespējas aprakstu; (d) autentifikācijas veidu un jo īpaši 
minimālo drošības līmeņu aprakstu;

Or. fr

Pamatojums

Atšķirībā no kvalificētajiem uzticamības pakalpojumiem, kuriem piemēro vienotas drošības 
prasības, Komisija nav paredzējusi nekādas prasības elektroniskās identifikācijas sistēmām. 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dažādu drošības līmeņu un līdz ar to minimālā drošības 
līmeņa ieviešana ir savstarpējas atzīšanas priekšnoteikums un var tikai veicināt augstāku 
drošības līmeni digitālajā vidē.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija paziņojumu saņem pēc 
2. punktā minētā termiņa, tā veic 
grozījumus sarakstā trīs mēnešu laikā.

3. Ja Komisija paziņojumu saņem pēc 
2. punktā minētā termiņa, tā veic 
grozījumus sarakstā mēneša laikā.

Or. fr

Pamatojums

Komisijas ierosinātais termiņš ir nepamatots.
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Grozījums Nr. 25
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 nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 1. un 
3. punktā minēto paziņošanu un 1. punktā 
minētajiem drošības līmeņiem. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar
39. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Atšķirībā no kvalificētajiem uzticamības pakalpojumiem, kuriem piemēro vienotas drošības 
prasības, Komisija nav paredzējusi nekādas prasības elektroniskās identifikācijas sistēmām. 
Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dažādu drošības līmeņu un līdz ar to minimālā drošības 
līmeņa ieviešana ir savstarpējas atzīšanas priekšnoteikums un var tikai veicināt augstāku 
drošības līmeni digitālajā vidē.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildība Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju atbildība

Or. fr

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka atbildība ir jāpiemēro vienīgi kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā to paredz Direktīva 1999/93/EK. Nekvalificētajiem pakalpojumu 
sniedzējiem piemēro vispārējo civiltiesiskās un līgumiskās atbildības sistēmu, kas noteikta 
katras dalībvalsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts
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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. fr

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka atbildība ir jāpiemēro vienīgi kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, kā to paredz Direktīva 1999/93/EK. Nekvalificētajiem pakalpojumu 
sniedzējiem piemēro vispārējo civiltiesiskās un līgumiskās atbildības sistēmu, kas noteikta 
katras dalībvalsts tiesību aktos.

Grozījums Nr. 28
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 ir rīkojies pienācīgi, tas ir atbildīgs par 
zaudējumiem, kas nodarīti fiziskai vai 
juridiskai personai un kas radušies šajā 
regulā, it īpaši tās 19. pantā, noteikto 
prasību neievērošanas dēļ. 

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja kvalificētais uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir radījis 
zaudējumus, jo nav ievērojis 19. pantā 
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paredzētās prasības, atbildīgā tiesa un 
piemērojamie tiesību akti ir valstī, kurā ir 
radīti šie zaudējumi.

Or. fr

Pamatojums

Le rapporteur souhaite préciser la loi applicable

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trešās valstīs reģistrēti uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji

Trešās valstīs reģistrēti kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šajā pantā ir paredzēti noteikumi tikai attiecībā uz kvalificētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem, ir attiecīgi jāgroza panta virsraksts.

Grozījums Nr. 31
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:
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(a) 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;
(b) ar noteikumu, ka pēc savstarpējības 
principa trešās valstis vai starptautiskās 
organizācijas atzīst kvalificētos 
uzticamības pakalpojumus un kvalificētos 
sertifikātus, kurus nodrošina Savienībā 
reģistrēti kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji.

Or. fr

Pamatojums

Lai neciestu uzņēmumi, kas ievēro ES drošības prasības, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka 
10. pantā attiecībā uz kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju atzīšanu ir jāatsaucas uz 
savstarpējības principu.

Grozījums Nr. 32
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 sniegto uzticamības 
pakalpojumu drošību un kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju 
kontroli.

Attiecīgās trešās valstis nodrošina 
personas datu pienācīgu aizsardzību 
atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 25. panta 
2. punktam.

Or. fr
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Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja vēlas sniegt atsauci uz punktu ES tiesību aktā par personas datu 
aizsardzību, kurā ir norādīts pienācīgs aizsardzības līmenis, kas ir jānodrošina trešai valstij 
attiecībā uz visiem gadījumiem, kas ir saistīti ar datu nosūtīšanu vai datu nosūtīšanas 
kategoriju.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
12. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti, ciktāl 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. fr

Pamatojums

Komisija nesen ir publicējusi direktīvas priekšlikumu par pieejamību invalīdiem, un šajā 
regulā būtu jānorāda atsauce uz šo direktīvu, kad tā tiks pieņemta.

Grozījums Nr. 34
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.

(c) statistikas datus par kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu tirgu un 
izmantošanu.

Or. fr
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Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šī informācija nav lietderīga un nav jāiekļauj regulas 
tekstā.

Grozījums Nr. 35
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 kvalificētu 
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

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. 36
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 

1. Kvalificēti uzticamības pakalpojumu 
sniedzēji paziņo uzraudzības iestādei par 
savu nodomu sākt kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniegšanu un iesniedz 
uzraudzības iestādei drošības revīzijas 
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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.

ziņojumu, ko sagatavojusi atzīta neatkarīga 
iestāde, kā noteikts 16. panta 1. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā informācijas iesniegšana uzraudzības iestādei nenozīmē, ka kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir ievērojis tam izvirzītās prasības, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka 
pirms atļaujas saņemšanas kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniegšanai un to iekļaušanas 
uzticamības sarakstā, kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzējam ir jāsaņem 
uzraudzības iestādes apstiprinājums.

Grozījums Nr. 37
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. fr

Pamatojums

Tā kā informācijas iesniegšana uzraudzības iestādei nenozīmē, ka kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs ir ievērojis tam izvirzītās prasības, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka 
pirms atļaujas saņemšanas kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniegšanai un to iekļaušanas 
uzticamības sarakstā, kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzējam ir jāsaņem 
uzraudzības iestādes apstiprinājums.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Uzraudzības iestāde mēneša laikā pēc 
17. panta 1. punktā minētā paziņojuma 
pārbauda, vai kvalificētais uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs un tā sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi atbilst 
šīs regulas prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā kvalificēta uzticamības pakalpojuma sniegšana ir atkarīga no uzticamības iestādes 
izvērsta novērtējuma, atzinuma sagatavotāja ierosina šai iestādei noteikt atbildes sniegšanas 
termiņu.

Grozījums Nr. 39
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 rezultāti ir pozitīvi, tad 
uzraudzības iestāde bez liekas kavēšanās
uzticamības sarakstos norāda kvalificēto 
pakalpojumu sniedzēju un to sniegto 
kvalificēto uzticamības pakalpojumu 
kvalifikācijas statusu.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā kvalificēta uzticamības pakalpojuma sniegšana ir atkarīga no revīzijas ziņojuma 
pārbaudes, rezultāti būtu jāpaziņo bez liekas kavēšanās.

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
18. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Informācija saistībā ar kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzējiem būtu jānosaka ar 
īstenošanas aktu, nevis deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 41
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 noteikt 1. punktā minēto informāciju 
un uzticamības sarakstu tehniskās 
specifikācijas un formātus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–4. punktu. Šos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar 39. panta 
2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Informācija saistībā ar kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzējiem būtu jānosaka ar 
īstenošanas aktu, nevis deleģēto aktu.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 

marķējums „ES”
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1. Kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
marķējumu „ES” var izmantot kvalificētu 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji, lai 
informētu par tādiem saviem kvalificētiem 
uzticamības pakalpojumiem, kas atbilst šīs 
regulas prasībām, un reklamētu tos.
2. Izmantojot 1. punktā minēto kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu marķējumu 
„ES”, kvalificētu uzticamības 
pakalpojumu sniedzēji uzņemas atbildību 
par pakalpojumu atbilstību visām 
attiecīgajām šīs regulas prasībām.
3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka konkrētus obligātos kritērijus 
attiecībā uz kvalificēto uzticamības 
pakalpojumu marķējuma „ES” izskatu, 
saturu, izmēriem un koncepciju. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

Or. fr

Pamatojums

Šo uzticamības pakalpojumu marķējumu Eiropas Parlaments pieprasīja jau 2012. gada 
26. oktobra rezolūcijā par vienotā digitālā tirgus izveidi, un tā mērķis ir palielināt lietotāju 
uzticību tiešsaistes pakalpojumiem, izveidojot viegli identificējumu Eiropas marķējumu. 
Turklāt saskaņā ar mērķi par tiešsaistes uzticamības pakalpojumu drošības līmeņa 
palielināšanu kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzējam, kas jo īpaši ievēro 19. pantā 
minētās prasības, vajadzētu būt iespējai izmantot šo marķējumu un tā pievienoto vērtību e-
komercijā.

Grozījums Nr. 43
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. Elektroniskajam parakstam ir juridisks 
spēks un tas ir pieņemams kā pierādījums 
tiesvedībā, ja kvalificētam 
elektroniskajam parakstam ir augstāks 
drošības līmenis nekā pārējiem 
elektronisko parakstu veidiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 44
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 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.

Or. fr

Pamatojums

Vārds „nodrošinājums” tekstā nesniedz nekādu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistībā ar publiskā sektora iestādes 
piedāvātu tiešsaistes pakalpojumu 
pārrobežu piekļuvi dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku parakstu ar tādu drošības 
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks 
nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam.

5. Saistībā ar publiskā sektora iestādes 
piedāvātu tiešsaistes pakalpojumu 
pārrobežu piekļuvi dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku parakstu ar tādu drošības 
līmeni, kas ir augstāks nekā kvalificētajam 
elektroniskam parakstam.

Or. fr
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Pamatojums

Vārds „nodrošinājums” tekstā nesniedz nekādu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 46
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. fr

Pamatojums

Tā kā dažādu drošības līmeņu noteikšana elektroniskajiem parakstiem ir būtisks regulas 
elements, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šādus lēmumus nedrīkst pieņemt ar deleģētajiem 
aktiem.

Grozījums Nr. 47
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 ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības 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.

Or. fr



PE508.181v01-00 28/31 PA\932172LV.doc

LV

Pamatojums

Vārds „nodrošinājums” tekstā nesniedz nekādu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 48
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 piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku zīmogu ar tādu drošības 
līmeni, kas ir augstāks nekā kvalificētajam 
elektroniskam zīmogam.

Or. fr

Pamatojums

Vārds „nodrošinājums” tekstā nesniedz nekādu pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 49
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. fr

Pamatojums

Tā kā dažādu drošības līmeņu noteikšana elektroniskajiem zīmogiem ir būtisks regulas 
elements, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šādus lēmumus nedrīkst pieņemt ar deleģētajiem 
aktiem.
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Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
35. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precizētiem datu nosūtīšanas 
vai saņemšanas mehānismiem, kurus 
izmantojot, tiek sniegti elektroniskie 
piegādes pakalpojumi, un kuru mērķis ir 
sekmēt elektronisko piegādes 
pakalpojumu sadarbspēju.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā,
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 29. panta 4. punktā, 
30. panta 2. punktā, 31. pantā un 37. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
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laikā var atsaukt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā,
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā,
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.

brīdī var atsaukt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 29. panta 4. punktā, 
30. panta 2. punktā, 31. pantā un 37. panta 
3. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 13. panta 
5. punktu, 15. panta 5. punktu, 16. panta 
5. punktu, 18. panta 5. punktu, 20. panta 
6. punktu, 21. panta 4. punktu, 23. panta 
3. punktu, 25. panta 2. punktu, 27. panta 
2. punktu, 28. panta 6. punktu, 29. panta 
4. punktu, 30. panta 2. punktu, 31. pantu, 
35. panta 3. punktu un 37. panta 3. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5. Saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 13. panta 
5. punktu, 15. panta 5. punktu, 16. panta 
5. punktu, 21. panta 4. punktu, 23. panta 
3. punktu, 25. panta 2. punktu, 27. panta 
2. punktu, 29. panta 4. punktu, 30. panta 
2. punktu, 31. pantu un 37. panta 3. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā četrus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados.

(1) Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā divus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā regulā iekļautos jaunievedumus un to tiešo piemērošanu dalībvalstu tiesību aktos, 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka pirmais novērtēšanas ziņojums būtu jāiesniedz ne vēlāk kā 
divus gadus pēc regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
40. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ziņojumam ir jābūt tādam, lai ar tā 
palīdzību varētu noteikt, vai ir jāgroza šīs 
regulas darbības joma, lai ņemtu vērā 
tehnoloģiju, tirgus un juridiskā konteksta 
attīstību dalībvalstīs un starptautiskajā 
arēnā, un tajā ir kopumā jānorāda, vai 
regula ir ļāvusi sasniegt izvirzītos mērķus 
attiecībā uz uzticamības palielināšanu 
tiešsaistes vidē. Ziņojumā ir jo īpaši 
jānovērtē 13., 16. un 19. panta 
piemērošana . Vajadzības gadījumā 
ziņojumam pievieno attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus.

Or. fr


