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Pakeitimas 51
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pasitikėjimo virtualiąja aplinka 
didinimas yra svarbus ekonominės plėtros 
veiksnys. Trūkstant pasitikėjimo, 
vartotojai, įmonės ir valdžios institucijos 
vengia vykdyti operacijas elektroniniu 
būdu ir pradėti naudotis naujomis 
paslaugomis;

(1) pasitikėjimo virtualiąja aplinka 
didinimas yra svarbus ekonominės plėtros 
ir socialinio vystymosi veiksnys. Trūkstant 
pasitikėjimo, ypač dėl tariamo teisinio 
tikrumo trūkumo, vartotojai, įmonės ir 
valdžios institucijos vengia vykdyti 
operacijas elektroniniu būdu ir pradėti 
naudotis naujomis paslaugomis;

Or. en

Pagrindimas

Svarbiausia – suteikti teisinį tikrumą, todėl tai turėtų būti numatyta pradžioje. Socialinio 
vystymosi sąvoka perimta iš Maritos Ulvskog nuomonės projekto.

Pakeitimas 52
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) šiuo reglamentu siekiama stiprinti 
pasitikėjimą elektroninėmis operacijomis 
vidaus rinkoje, sudarant galimybę saugiai
ir sklandžiai vykdyti elektronines įmonių, 
gyventojų ir valdžios institucijų tarpusavio 
operacijas, taip didinant viešųjų ir privačių 
virtualiųjų paslaugų, elektroninio verslo ir 
elektroninės prekybos veiksmingumą;

(2) šiuo reglamentu siekiama stiprinti 
pasitikėjimą elektroninėmis operacijomis 
vidaus rinkoje, suteikiant bendrą pagrindą 
teisiškai saugiai vykdyti elektronines 
įmonių, gyventojų ir valdžios institucijų 
tarpusavio operacijas, taip didinant viešųjų 
ir privačių virtualiųjų paslaugų, 
elektroninio verslo ir elektroninės prekybos 
veiksmingumą;

Or. en
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Pagrindimas

Čia taip pat svarbiausia – teisinis tikrumas.

Pakeitimas 53
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių 
parašų reguliavimo sistemos iš esmės buvo 
skirta tik elektroniniams parašams, 
nenustatant išsamios tarpvalstybinės ir 
tarpšakinės sistemos, kuria būtų užtikrintos 
saugios, patikimos ir patogios elektroninės 
operacijos. Šiuo reglamentu patobulinama 
ir išplečiama Direktyvos acquis;

(3) 1999 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių 
parašų reguliavimo sistemos iš esmės buvo 
skirta tik elektroniniams parašams, 
nenustatant išsamios tarpvalstybinės ir 
tarpšakinės sistemos, kuria būtų užtikrintos 
saugios, patikimos ir patogios elektroninės 
operacijos. Šiuo reglamentu minėtosios 
spragos panaikinamos;

Or. en

Pagrindimas

1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos 
elektroninių parašų reguliavimo sistemos iš esmės buvo skirta tik elektroniniams parašams, 
nenustatant išsamios tarpvalstybinės ir tarpšakinės sistemos, kuria būtų užtikrintos saugios, 
patikimos ir patogios elektroninės operacijos. Šiuo reglamentu minėtosios spragos 
panaikinamos.

Pakeitimas 54
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją iki 2015 m. sukurti bendrąją 
skaitmeninę rinką, kad, sudarant geresnes 
sąlygas tarpvalstybiniu mastu naudotis 

(5) Europos Vadovų Taryba paragino 
Komisiją iki 2015 m. sukurti bendrąją 
skaitmeninę rinką, kad, sudarant geresnes 
sąlygas tarpvalstybiniu mastu naudotis 
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virtualiosiomis paslaugomis, o ypatingą 
dėmesį skiriant saugios elektroninės 
atpažinties ir tapatumo nustatymo
palengvinimui, būtų galima užtikrinti 
sparčią pažangą pagrindinėse skaitmeninės 
ekonomikos srityse ir paskatinti visiškai 
integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos 
kūrimąsi;

virtualiosiomis paslaugomis, o ypatingą 
dėmesį skiriant saugaus elektroninio 
tapatumo nustatymo ir atpažinties 
palengvinimui, būtų galima užtikrinti 
sparčią pažangą pagrindinėse skaitmeninės 
ekonomikos srityse ir paskatinti visiškai 
integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos 
kūrimąsi;

Or. en

Pakeitimas 55
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Taryba paragino Komisiją prisidėti prie 
bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo 
nustatant reikiamas pagrindinių priemonių, 
tokių kaip elektroninės atpažinties, 
elektroninių dokumentų, elektroninių 
parašų ir elektroninių pristatymo paslaugų, 
abipusio tarpvalstybinio pripažinimo ir 
sąveikių e. valdžios paslaugų teikimo 
visoje Europos Sąjungoje sąlygas;

(6) Taryba paragino Komisiją prisidėti prie 
bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo 
nustatant reikiamas pagrindinių priemonių, 
tokių kaip elektroninio tapatumo 
nustatymo arba atpažinties, elektroninių 
dokumentų, elektroninių parašų ir 
elektroninių pristatymo paslaugų, abipusio 
tarpvalstybinio pripažinimo ir sąveikių 
e. valdžios paslaugų teikimo visoje 
Europos Sąjungoje sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 56
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
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elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių)1

Komisija raginama prireikus patvirtinti 
priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad 
galiniai įrenginiai būtų projektuojami 
taip, kad būtų suderinami su vartotojų 
teise saugoti ir kontroliuoti savo asmens 
duomenis, kaip nurodyta 1999 m. kovo 
9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 1999/5/EB dėl radijo ryšio 
įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių bei abipusio jų atitikties 
pripažinimo2 ir 1986 m. gruodžio 22 d. 
Tarybos sprendime 87/95/EEB dėl 
standartizacijos informacinių 
technologijų ir telekomunikacijų srityje3. 
Be to, šiais tikslais atrodo patikima 
naudotis Europos įvairių suinteresuotųjų 
šalių platforma informacinių technologijų 
ir telekomunikacijų standartizacijos 
srityje, sukurta 2011 m. lapkričio 28 d. 
Komisijos sprendimu, kuriuo sukuriama 
įvairių suinteresuotųjų Europos šalių
platforma informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų standartizacijos srityje4, 
kad duomenų apsaugos institucijos ir 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
turėtų pakankamai išteklių dalyvauti 
standartizavimo procedūrose, susijusiose 
su informacinėmis ir ryšių 
technologijomis, kuriomis tvarkomi 
asmens duomenys, kaip apibrėžta 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo5;
_________________
1 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
2 OL L 91, 1999 4 7, p. 10.
3 OL L 36, 1987 2 7, p. 31.
4 OL C 349, 2011 11 30, p. 4.
5 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas mechanizmas, kaip Komisija, priežiūros institucijos ir Europos 
duomenų apsaugos valdyba gali bendradarbiauti siekdamos užtikrinti, kad būtų diegiamos 
suderintos, saugios, išpuoliams atsparios ir privatumą užtikrinančios tapatumo nustatymo ar 
atpažinties paslaugos.

Pakeitimas 57
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
reikalaujama, kad valstybės narės įsteigtų 
„kontaktinius centrus“, taip užtikrindamos, 
kad būtų galima lengvai, nuotoliniu būdu, 
elektroninėmis priemonėmis per atitinkamą 
kontaktinį centrą susisiekiant su 
reikiamomis valdžios institucijomis, atlikti
visas procedūras ir formalumus, 
susijusius su teise teikti paslaugas arba 
paslaugų teikimu. Daugeliui virtualiųjų 
paslaugų, teikiamų per kontaktinius 
centrus, reikalinga elektroninė atpažintis, 
tapatumo nustatymas ir parašas;

(8) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
reikalaujama, kad valstybės narės įsteigtų 
„kontaktinius centrus“, taip užtikrindamos,
kad būtų galima lengvai, nuotoliniu būdu, 
elektroninėmis priemonėmis per atitinkamą 
kontaktinį centrą atitinkamoms paslaugų 
sistemoms susisiekiant su reikiamomis 
valdžios institucijomis, teikti paslaugas, 
ypač susijusias su operacijomis. Daugeliui 
virtualiųjų paslaugų, teikiamų per 
kontaktinius centrus, reikalinga elektroninė 
atpažintis, tapatumo nustatymas ir parašas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad ne visoms paslaugoms staiga reikėtų valdžios patvirtintos tapatumo 
nustatymo ar atpažinties schemos. Aktualu išlaikyti galimybę tam tikras paslaugas teikti 
nenustačius tapatumo. Labai tikėtina, kad ir verslo subjektai, ir piliečiai pamatys skirtumą.

Pakeitimas 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) norėdami pasinaudoti tomis 
paslaugomis, kitose valstybėse narėse 
įsisteigę paslaugų teikėjai dažniausiai 
negali pasinaudoti savo elektroninės
atpažinties priemonėmis, nes jų šalyje 
taikomos nacionalinės elektroninės
atpažinties schemos kitose valstybėse 
narėse nepripažįstamos ir nepriimamos. Ši 
elektroninė kliūtis trukdo paslaugų 
teikėjams pasinaudoti visais vidaus rinkos 
pranašumais. Abipusis elektroninės
atpažinties priemonių pripažinimas ir 
priėmimas palengvins tarpvalstybinį įvairių 
paslaugų teikimą vidaus rinkoje ir suteiks 
įmonėms galimybę plėsti veiklą užsienyje, 
išvengiant daugelio problemų, kylančių 
bendraujant su valdžios institucijomis;

(9) norėdami pasinaudoti tomis 
paslaugomis, kitose valstybėse narėse 
įsisteigę paslaugų teikėjai dažniausiai 
negali pasinaudoti savo elektroninio 
tapatumo nustatymo ar atpažinties 
priemonėmis, nes jų šalyje taikomos 
nacionalinės elektroninio tapatumo 
nustatymo ar atpažinties schemos kitose 
valstybėse narėse nepripažįstamos ir 
nepriimamos. Dar viena problema –
naudojant dabartines sistemas piliečiai ir 
šių paslaugų naudos gavėjai negali 
veiksmingomis abipusio tapatumo 
nustatymo ar atpažinties priemonėmis 
išsiugdyti pasitikėjimo paslaugų teikėju. 
Šios elektroninės kliūtys trukdo paslaugų 
teikėjams pasinaudoti visais vidaus rinkos 
pranašumais. Abipusis elektroninio 
tapatumo nustatymo ar atpažinties 
priemonių pripažinimas ir priėmimas 
palengvins tarpvalstybinį įvairių paslaugų 
teikimą vidaus rinkoje ir suteiks įmonėms 
galimybę plėsti veiklą užsienyje, išvengiant 
daugelio problemų, kylančių bendraujant 
su valdžios institucijomis;

Or. en

Pagrindimas

Tokia pat didelė kliūtis siekiant pradėti naudotis elektroniniu tapatumo nustatymu ir 
atpažintimi – paprastai vartotojai turi mažai veiksmingų priemonių (arba apskritai jų neturi) 
patikrinti, ar jie palaiko ryšį su tinkamu paslaugų teikėju.

Pakeitimas 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Valstybėms narėms turėtų būti palikta (12) valstybėms narėms turėtų būti palikta 
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laisvė elektroninės atpažinties tikslais 
naudoti arba diegti priemones, reikalingas 
norint pasinaudoti virtualiosiomis 
paslaugomis. Be to, joms turėtų būti 
suteikta galimybė spręsti, ar į šių 
priemonių užtikrinimą įtraukti privatų 
sektorių. Valstybės narės neturėtų būti 
įpareigojamos pranešti apie savo 
elektroninės atpažinties schemas. 
Valstybės narės turėtų pačios spręsti, ar 
pranešti apie visas elektroninės atpažinties 
schemas, nacionaliniu lygmeniu taikomas 
tam, kad būtų galima pasinaudoti bent 
viešosiomis virtualiosiomis paslaugomis 
arba tam tikromis paslaugomis, ar pranešti 
tik apie kai kurias schemas, ar visai apie jas 
nepranešti;

laisvė elektroninio tapatumo nustatymo ar
atpažinties tikslais naudoti arba diegti 
priemones, reikalingas norint pasinaudoti 
virtualiosiomis paslaugomis. Be to, joms 
turėtų būti suteikta galimybė spręsti, ar į 
šių priemonių užtikrinimą įtraukti privatų 
sektorių. Valstybės narės neturėtų būti 
įpareigojamos pranešti apie savo 
elektroninės atpažinties schemas. 
Valstybės narės turėtų pačios spręsti, ar 
pranešti apie visas elektroninės atpažinties 
schemas, nacionaliniu lygmeniu taikomas 
tam, kad būtų galima pasinaudoti bent 
viešosiomis virtualiosiomis paslaugomis 
arba tam tikromis paslaugomis, ar pranešti 
tik apie kai kurias schemas, ar visai apie jas 
nepranešti;

Or. en

Pakeitimas 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 

(13) reglamente turi būti nustatytos tam 
tikros sąlygos, kuriomis turėtų būti 
priimamos elektroninio tapatumo 
nustatymo ar 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 



PE510.784v01-00 10/169 AM\936276LT.doc

LT

teise gauti šias paslaugas pagal 
nacionalinius teisės aktus nustatytomis 
sąlygomis;

prašytojui turėtų būti glaudžiai susieti su 
teise gauti šias paslaugas pagal 
nacionalinius teisės aktus nustatytomis 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė spręsti, ar įtraukti privatų 
sektorių į elektroninės atpažinties 
priemonių išdavimą ir ar leisti privačiam 
sektoriui atpažinties tikslais naudoti 
elektroninės atpažinties priemones, 
taikomas pagal pranešime nurodytą 
schemą, kai to reikia norint pasinaudoti 
virtualiosiomis paslaugomis arba atlikti 
elektronines operacijas. Galimybė naudoti 
šias elektroninės atpažinties priemones 
leistų privačiam sektoriui pasikliauti 
elektronine atpažintimi ir tapatumo 
nustatymu, jau plačiai taikomu daugelyje 
valstybių narių bent viešųjų paslaugų 
tikslais, ir sudaryti įmonėms bei 
gyventojams palankesnes sąlygas 
tarpvalstybiniu mastu naudotis tų valstybių 
narių teikiamomis virtualiosiomis 
paslaugomis. Kad privačiam sektoriui būtų 
lengviau naudotis šiomis elektroninės
atpažinties priemonėmis tarpvalstybiniu 
mastu, pasikliaujančioms šalims, 
nediskriminuojant viešojo arba privataus 
sektoriaus, turėtų būti sudarytos sąlygos 
pasinaudoti valstybių narių suteikta 
tapatumo nustatymo galimybe;

(14) valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė įtraukti privatų sektorių į 
elektroninio tapatumo nustatymo ar
atpažinties priemonių išdavimą. Privačiojo 
sektoriaus suinteresuotosioms šalims taip 
pat turėtų būti leidžiama tapatumo 
nustatymo ar atpažinties tikslais naudoti 
elektroninio tapatumo nustatymo ir
atpažinties priemones, taikomas pagal 
pranešime nurodytą schemą, kai to reikia 
norint pasinaudoti virtualiosiomis 
paslaugomis arba atlikti elektronines 
operacijas. Galimybė naudoti šias 
priemones leistų privačiam sektoriui 
pasikliauti elektronine atpažintimi ir (arba) 
tapatumo nustatymu, jau plačiai taikomu 
daugelyje valstybių narių bent viešųjų 
paslaugų tikslais, ir sudaryti įmonėms bei 
gyventojams palankesnes sąlygas 
tarpvalstybiniu mastu naudotis tų valstybių 
narių teikiamomis virtualiosiomis 
paslaugomis. Kad privačiam sektoriui būtų 
lengviau naudotis šiomis elektroninio 
tapatumo nustatymo ar atpažinties 
priemonėmis tarpvalstybiniu mastu, 
pasikliaujančioms šalims, 
nediskriminuojant viešojo ir privataus 
sektoriaus, turėtų būti sudarytos sąlygos 
pasinaudoti valstybių narių suteikta 
tapatumo nustatymo galimybe;
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Or. en

Pagrindimas

Iš pradinės Komisijos formuluotės neaišku, kas yra pasikliaujanti šalis (privatus subjektas) ir 
kada vartojama sąvoka „pasikliaujanti šalis“ (sertifikato teikėjas), o kada – fizinės 
atpažįstamų duomenų paskirties nustatymo įrangos suteikėjas.

Pakeitimas 62
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad pagal pranešime nurodytąsias 
schemas taikomas elektroninės atpažinties 
priemones būtų galima naudoti 
tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės 
privalo bendradarbiauti užtikrindamos 
techninį sąveikumą. Todėl negalima taikyti 
jokių specialių nacionalinių techninių 
taisyklių, pagal kurias, pvz., kitos 
valstybės subjektai privalėtų įsigyti tam 
tikrą techninę arba programinę įrangą, 
skirtą patikrinti elektroninės atpažinties 
priemonę ir patvirtinti jos galiojimą.
Tačiau naudotojams neišvengiamai turės 
būti taikomi techniniai reikalavimai, 
susiję su bet kurios atpažinimo priemonės 
(pvz., lustinių kortelių) konkrečiomis 
specifikacijomis.

(15) kad pagal pranešime nurodytąsias 
schemas taikomas elektroninės atpažinties 
priemones būtų galima naudoti 
tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės 
privalo bendradarbiauti užtikrindamos 
techninį sąveikumą. Naudotojams 
neišvengiamai turės būti taikomi 
techniniai reikalavimai, susiję su bet 
kurios atpažinties priemonės (pvz., 
lustinių kortelių) konkrečiomis 
specifikacijomis. Valstybės narės, kurių 
atpažinties mechanizmai priklauso nuo 
tam tikros techninės arba programinės 
įrangos, skirtos patikrinti elektroninės 
atpažinties priemonę ir patvirtinti jos 
galiojimą, šiuos patvirtinimo įrenginius be 
papildomo užmokesčio turi suteikti 
Sąjungos klientams, kurie nėra jų 
piliečiai ar gyventojai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybėms narėms, taikančioms sudėtingesnius elektroninės atpažinties 
metodus, apimančius ne tik piliečio tapatumo nustatymą viešųjų paslaugų tarnybai, bet ir 
viešųjų paslaugų tarnybos tapatumo nustatymą piliečiui, būtų leidžiama išlaikyti šį aukštesnį 
pasitikėjimo lygį, kartu netrukdant įgyvendinti sąveikos idėjos.
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Pakeitimas 63
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad pagal pranešime nurodytąsias 
schemas taikomas elektroninės atpažinties 
priemones būtų galima naudoti 
tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės 
privalo bendradarbiauti užtikrindamos 
techninį sąveikumą. Todėl negalima taikyti 
jokių specialių nacionalinių techninių 
taisyklių, pagal kurias, pvz., kitos valstybės 
subjektai privalėtų įsigyti tam tikrą 
techninę arba programinę įrangą, skirtą 
patikrinti elektroninės atpažinties priemonę 
ir patvirtinti jos galiojimą. Tačiau 
naudotojams neišvengiamai turės būti 
taikomi techniniai reikalavimai, susiję su 
bet kurios atpažinimo priemonės (pvz., 
lustinių kortelių) konkrečiomis 
specifikacijomis.

(15) kad pagal pranešime nurodytąsias 
schemas taikomas elektroninės atpažinties 
priemones būtų galima naudoti 
tarpvalstybiniu mastu, valstybės narės 
privalo bendradarbiauti užtikrindamos 
techninį sąveikumą, atitinkantį 
technologinio neutralumo principą. Todėl 
negalima taikyti jokių specialių 
nacionalinių techninių taisyklių, pagal 
kurias, pvz., kitos valstybės subjektai 
privalėtų įsigyti tam tikrą techninę arba 
programinę įrangą, skirtą patikrinti 
elektroninės atpažinties priemonę ir 
patvirtinti jos galiojimą. Tačiau 
naudotojams neišvengiamai turės būti 
taikomi techniniai reikalavimai, susiję su 
bet kurios atpažinimo priemonės (pvz., 
lustinių kortelių) konkrečiomis 
specifikacijomis.

Or. en

Pakeitimas 64
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 66
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 
nustatyta bendroji teisinė elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
naudojimo sistema. Tačiau jame neturėtų 
būti nustatyta bendroji pareiga naudotis 
šiomis paslaugomis. Pirmiausia juo 
neturėtų būti reglamentuojamas paslaugų 
teikimas remiantis savanoriškais 
susitarimais pagal privatinę teisę. Juo 

(17) šiuo reglamentu taip pat turėtų būti 
nustatyta bendroji teisinė elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
naudojimo sistema nenustatant bendrosios 
pareigos naudotis šiomis paslaugomis. 
Pirmiausia juo neturėtų būti 
reglamentuojamas paslaugų teikimas 
remiantis savanoriškais susitarimais pagal 
privatinę teisę. Valstybės narės užtikrina 
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neturėtų būti reglamentuojami aspektai, 
susiję su sutarčių sudarymu arba kitokių 
teisinių pareigų nustatymu ir šių sutarčių 
bei pareigų galiojimu, jeigu esama 
nacionaliniais arba Sąjungos teisės aktais 
nustatytų formos reikalavimų;

vienodas sąlygas visoms elektroninėms 
patikimumo užtikrinimo paslaugoms, 
neatsižvelgiant į tai, ar jos teikiamos 
viešosios, ar privatinės teisės sąlygomis.

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

Tačiau valstybės narės užtikrina, kad 
nacionaliniais arba Sąjungos teisės aktais 
nustatyti formos reikalavimai neturėtų 
neigiamo poveikio privačiųjų ar viešųjų 
organizacijų tarpusavio elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teisiniam galiojimui ir veiksmingumui.

Or. en

Pakeitimas 67
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė pačioms apibrėžti kitokias, į šiame 
reglamente numatytą galutinį patikimumo 
užtikrinimo paslaugų sąrašą neįtrauktas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas, kad jos 
nacionaliniu mastu būtų pripažįstamos kaip 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos;

(19) valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė pačioms apibrėžti kitokias, į šiame 
reglamente numatytą galutinį patikimumo 
užtikrinimo paslaugų sąrašą neįtrauktas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas, kad jos 
nacionaliniu mastu būtų pripažįstamos kaip 
patikimumo užtikrinimo paslaugos;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 68
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Nėra poreikio sukurti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sąvoką. 
Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėju pasikliauti bus galima tik atsižvelgiant į jo 
atskaitingumą ir patikimumą. Geriausias būdas užtikrinti, kad techniniai sprendimai būtų 
tikslūs ir modernūs – nuoseklus nuolatinis kolegų atliekamas tikrinimas. Šis savireguliavimo 
metodas jau anksčiau veikė saugumo paslaugų teikėjų bendruomenėje. Kiekvienoje valstybėje 
narėje veikianti priežiūros institucija to nepakeistų.

Pakeitimas 69
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) siekiant sustiprinti žmonių 
pasitikėjimą vidaus rinka ir paskatinti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų ir 
produktų naudojimą, turėtų būti apibrėžtos 
naujos – kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų ir kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo –
sąvokos, kad būtų galima nurodyti 
reikalavimus ir pareigas, kuriais būtų 
užtikrintas aukštas bet kokių naudojamų 
arba teikiamų kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų ir produktų saugumo 
lygis. Ir kvalifikuoti, ir pažangieji 
elektroniniai parašai gali būti teisiškai 
tapatūs padėtiems ranka. Nė viena šio 
reglamento nuostata neribojama fizinio ar 
juridinio asmens galimybė pateikti bet 
kokios formos elektroninio parašo 
nepatikimumo įrodymų. Tačiau 
kvalifikuoto elektroninio parašo savininko 
tapatumo nuginčijimo atveju prievolė 
įrodyti parašo negaliojimą tenka 
siekiančiai jį nuginčyti šaliai;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad net ir nekvalifikuotas parašas gali turėti tą pačią galią kaip 
ir padėtas ranka. Vienintelis skirtumas – prievolė įrodyti.

Pakeitimas 70
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į pareigas, nustatytas 
pagal ES įsigaliojusią JT neįgaliųjų teisių 

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

konvenciją, ir visapusiškai laikantis
Sąjungos viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių prieinamumo teisės 
aktų, neįgaliems asmenims turėtų būti 
sudaryta kitų vartotojų atžvilgiu lygiavertė 
galimybė naudotis patikimumo užtikrinimo 
paslaugomis, elektroninės atpažinties 
paslaugomis ir teikiant šias paslaugas 
naudojamais galutinio vartojimo 
produktais;

Or. en

Pakeitimas 71
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas veikia itin jautrioje aplinkoje, 
kurioje daug kitų suinteresuotųjų šalių 
pasitiki jo paslaugų reputacija. 
Pirmiausia jo klientai daro prielaidą, kad 
šiomis paslaugomis visada galima 
pasitikėti. Todėl svarbu, kad šie paslaugų 
teikėjai vengtų interesų konflikto. Siekiant 
užtikrinti gerą elektroninių parašų ir 
elektroninės atpažinties paslaugų 
valdymą, patikimumo užtikrinimo 
paslaugas teikiančių subjektų neturėtų 
valdyti arba nuosavybės teise turėti 
subjektai, teikiantys paslaugas, kurioms 
reikalingos jų patikimumo užtikrinimo 
paslaugos. Priežiūrą atlieka 
kompetentinga priežiūros įstaiga;

Or. en

Pagrindimas

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo funkcijas atskyrus nuo paslaugų, kurioms būtinas 
patikimumas, teikėjo atliekamų funkcijų, mažesnė tikimybė, jog įsivyraus vieni interesai arba 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui bus daroma nederama įtaka. Tai – svarbus 
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principas sukuriant pakankamas pasitikėjimo grandis elektroninių parašų rinkoje.

Pakeitimas 72
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) priežiūros įstaigos turėtų 
bendradarbiauti su duomenų apsaugos 
institucijomis ir keistis su jomis 
informacija siekiant užtikrinti, kad 
paslaugų teikėjai tinkamai įgyvendintų 
duomenų apsaugos teisės aktus. Pirmiausia 
turėtų būti keičiamasi informacija apie 
saugumo incidentus ir asmens duomenų 
naudojimo pažeidimus;

(25) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ir už akreditaciją arba priežiūrą 
atsakingos nacionalinės institucijos 
laikosi reikalavimų, nustatytų 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
ir už akreditaciją arba priežiūrą 
atsakingos nacionalinės įstaigos 
bendradarbiautų su duomenų apsaugos 
institucijomis ir keistųsi su jomis 
informacija siekdamos užtikrinti, kad 
paslaugų teikėjai tinkamai įgyvendintų 
duomenų apsaugos teisės aktus. Pirmiausia 
turėtų būti keičiamasi informacija apie 
saugumo incidentus ir asmens duomenų 
naudojimo pažeidimus, kai tai numatyta 
taikytinoje teisėje;

Or. en

Pakeitimas 73
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti panašų kvalifikuotų (28) siekiant užtikrinti panašų patikimumo 
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patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo 
lygį, visos valstybės narės turėtų laikytis 
bendrų esminių priežiūros reikalavimų. 
Kad šiuos reikalavimus būtų lengviau 
nuosekliai taikyti visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų patvirtinti 
palyginamas procedūras ir keistis 
informacija apie jų vykdomą priežiūros 
veiklą bei geriausiąją patirtį šioje srityje;

užtikrinimo paslaugų saugumo lygį, visos 
valstybės narės turėtų laikytis bendrų 
esminių priežiūros reikalavimų. Kad šiuos 
reikalavimus būtų lengviau nuosekliai 
taikyti visoje Sąjungoje, valstybės narės 
turėtų patvirtinti palyginamas procedūras ir 
keistis informacija apie jų vykdomą 
priežiūros veiklą bei geriausiąją patirtį 
šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 74
Pilar del Castillo Vera

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 
pagal Direktyvą 95/46/EB būtų pranešama 
apie saugumo incidentus ir kad būtų 
atliekami saugumo rizikos vertinimai;

Or. en

Pakeitimas 75
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad Komisija ir valstybės narės galėtų 
įvertinti šio reglamento poveikį, turėtų būti 
reikalaujama, kad priežiūros institucijos 
pateiktų statistinius duomenis apie 
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų naudojimą;

(31) kad Komisija ir valstybės narės galėtų 
įvertinti šio reglamento poveikį, turėtų būti 
reikalaujama, kad priežiūros institucijos 
pateiktų statistinius duomenis apie 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
naudojimą;
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Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 76
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad būtų užtikrintas kvalifikuotų
patikimumo užtikrinimo paslaugų tvarumas 
ir pastovumas bei sustiprintas naudotojų 
pasitikėjimas kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų tęstinumu, priežiūros 
įstaigos turėtų užtikrinti, kad kvalifikuotų
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
duomenys tam tikrą laikotarpį būtų 
saugomi ir prieinami, net jeigu 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas nutraukia savo veiklą;

(33) kad būtų užtikrintas akivaizdžiai 
viešajai misijai skirtų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų tvarumas ir 
pastovumas bei sustiprintas naudotojų 
pasitikėjimas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų tęstinumu, priežiūros įstaigos 
turėtų užtikrinti, kad patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų duomenys 
tam tikrą laikotarpį būtų saugomi ir 
prieinami, net jeigu toks patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas nutraukia 
savo veiklą;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu priežiūros įstaigoms suteikiama pareiga užtikrinti tik tų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų, kurie teikė valstybei narei paslaugą viešajai funkcijai atlikti, 
veiklos tęstinumą. Pakeitimu panaikinamos nuorodos į kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjus, kaip ir 22, 28 bei 31 konstatuojamosiose dalyse.

Pakeitimas 77
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad būtų užtikrintas kvalifikuotų (33) kad būtų užtikrintas kvalifikuotų 
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patikimumo užtikrinimo paslaugų tvarumas 
ir pastovumas bei sustiprintas naudotojų 
pasitikėjimas kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų tęstinumu, priežiūros 
įstaigos turėtų užtikrinti, kad kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
duomenys tam tikrą laikotarpį būtų 
saugomi ir prieinami, net jeigu 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas nutraukia savo veiklą;

patikimumo užtikrinimo paslaugų tvarumas 
ir pastovumas bei sustiprintas naudotojų 
pasitikėjimas kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų tęstinumu, priežiūros 
įstaigos turėtų užtikrinti, kad kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
surinkti duomenys tam tikrą laikotarpį 
būtų saugomi ir prieinami, net jeigu 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas nutraukia savo veiklą;

Or. en

Pakeitimas 78
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 79
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai privalo laikytis šiame reglamente 
nustatytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 

(35) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai privalo laikytis šiame reglamente 
nustatytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
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teikimo reikalavimų, ypač tų, kurie keliami 
kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo 
paslaugoms. Priežiūros įstaigos privalo 
prižiūrėti, kaip patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai laikosi šių reikalavimų;

teikimo reikalavimų, ypač tų, kurie keliami 
patikimumo užtikrinimo paslaugoms. 
Priežiūros įstaigos privalo prižiūrėti, kad
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
laikytųsi šių reikalavimų;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad priežiūros institucijos turėtų ne tik prižiūrėti, kaip patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas laikosi reikalavimų ir ar jis jų laikosi, bet ir turėti galimybę imtis 
griežtesnių priemonių, jeigu paaiškės, kad patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
reikalavimų iš tikrųjų nesilaiko.

Pakeitimas 80
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kad būtų galima užtikrinti veiksmingą 
inicijavimo procesą, kuriuo kvalifikuoti
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
ir jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos turėtų būti 
įtraukiami į patikimus sąrašus, turėtų būti 
paskatintas numatomų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų ir 
kompetentingos priežiūros įstaigos 
pirminių santykių užmezgimas, siekiant 
palengvinti reikiamus išsamius 
patikrinimus, suteikiančius galimybę teikti 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugas;

(36) kad būtų galima užtikrinti veiksmingą 
inicijavimo procesą, kuriuo patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų 
teikiamos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos turėtų būti įtraukiami į patikimus 
sąrašus, turėtų būti paskatintas numatomų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir 
kompetentingos priežiūros įstaigos 
pirminių santykių užmezgimas, siekiant 
palengvinti reikiamus išsamius 
patikrinimus, suteikiančius galimybę teikti 
patikimumo užtikrinimo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 81
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) patikimi sąrašai yra labai svarbūs 
tam, kad būtų padidintas rinkos dalyvių 
tarpusavio pasitikėjimas, nes juose, 
atliekant priežiūros procedūrą, 
nurodomas paslaugos teikėjo 
kvalifikacijos statusas, tačiau jie nėra 
būtini tam, kad būtų įgyta kvalifikacija ir 
kad būtų galima teikti kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugas, nes 
tai užtikrinama laikantis šio reglamento 
reikalavimų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22, 28, 31, 33, 34 ir 35 konstatuojamųjų dalių pakeitimus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad 
kvalifikacinius reikalavimus teikiamai paslaugai galima taikyti nebūtinai kvalifikavimą 
taikant pačiam patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjui.

Pakeitimas 82
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) pranešus apie kvalifikuotą
patikimumo užtikrinimo paslaugą, 
atitinkama viešojo sektoriaus įstaiga negali 
atsisakyti atlikti administracinę procedūrą 
arba formalumus dėl to, kad ta paslauga 
nėra įtraukta į valstybių narių sudarytus 
patikimus sąrašus. Šiuo tikslu viešojo 
sektoriaus įstaiga kreipiasi į bet kurią 
valdžios įstaigą arba kitą instituciją, kuriai 
patikėtas e. valdžios paslaugų, pvz., 
mokesčių deklaravimo internetu, gimimo 
sertifikatų išdavimo, dalyvavimo 
elektroninių viešųjų pirkimų procedūrose 

(38) pranešus apie patikimumo užtikrinimo 
paslaugą, atitinkama viešojo sektoriaus 
įstaiga negali atsisakyti atlikti 
administracinę procedūrą arba formalumus 
dėl to, kad ta paslauga nėra įtraukta į 
valstybių narių sudarytus patikimus 
sąrašus. Šiuo tikslu viešojo sektoriaus 
įstaiga kreipiasi į bet kurią valdžios įstaigą 
arba kitą instituciją, kuriai patikėtas 
e. valdžios paslaugų teikimas;
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ir t. t., teikimas;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą. Be to, arba reglamentuojamų e. valdžios paslaugų 
sąrašas yra, arba jo nėra. Nebaigtinis sąrašas šiomis aplinkybėmis netinka, jį galima 
parengti vėliau.

Pakeitimas 83
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Europos Komisija per trejus metus 
nuo šio reglamento priėmimo parengia 
pasiūlymą dėl Europos patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų pasitikėjimo 
ženklo, galinčio padėti vartotojams 
įvertinti skirtingą patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų saugumo lygį vidaus 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 84
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pasirašančiam asmeniui turėtų būti 
sudaryta galimybė kvalifikuotų
elektroninio parašo kūrimo įtaisų priežiūrą 
patikėti trečiajai šaliai, jeigu yra įdiegti 
tinkami mechanizmai ir procedūros, skirti 
užtikrinti, kad pasirašantis asmuo turėtų 
išimtinę savo elektroninio parašo kūrimo 

(40) pasirašančiam asmeniui turėtų būti 
sudaryta galimybė elektroninio parašo 
kūrimo įtaisų priežiūrą patikėti trečiajai 
šaliai, jeigu yra įdiegti tinkami 
mechanizmai ir procedūros, skirti 
užtikrinti, kad pasirašantis asmuo turėtų 
išimtinę savo elektroninio parašo kūrimo 
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duomenų naudojimo kontrolę ir jeigu 
naudojant įtaisą laikomasi kvalifikuotam
parašui keliamų reikalavimų.

duomenų naudojimo kontrolę ir jeigu 
naudojant įtaisą laikomasi parašui keliamų 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 85
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant užtikrinti parašo galiojimo 
teisinį tikrumą, labai svarbu išsamiai 
nurodyti, kokias kvalifikuoto elektroninio 
parašo sudedamąsias dalis galiojimą 
tvirtinanti pasikliaujančioji šalis turi 
įvertinti. Be to, reikalavimų nustatymas 
kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams, kurie gali teikti 
kvalifikuotą galiojimo patvirtinimo 
paslaugą pasikliaujančioms šalims, kurios 
pačios nenori arba negali atlikti 
kvalifikuotų elektroninių parašų galiojimo 
patvirtinimo procedūros, turėtų paskatinti 
privatų arba viešąjį sektorių investuoti į 
šias paslaugas. Įgyvendinus abu šiuos 
dalykus, kvalifikuoto elektroninio parašo 
galiojimo patvirtinimas ES lygmeniu turėtų 
tapti lengvas ir patogus visoms šalims;

(41) siekiant užtikrinti parašo galiojimo 
teisinį tikrumą, labai svarbu išsamiai 
nurodyti, kokias elektroninio parašo 
sudedamąsias dalis galiojimą tvirtinanti 
pasikliaujančioji šalis turi įvertinti. Be to, 
reikalavimų nustatymas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjams, kurie gali 
teikti galiojimo patvirtinimo paslaugą 
pasikliaujančioms šalims, kurios pačios 
nenori arba negali atlikti elektroninių 
parašų galiojimo patvirtinimo procedūros, 
turėtų paskatinti privatų arba viešąjį 
sektorių investuoti į šias paslaugas. 
Įgyvendinus abu šiuos dalykus, 
elektroninio parašo galiojimo patvirtinimas 
ES lygmeniu turėtų tapti lengvas ir patogus 
visoms šalims;

Or. en

Pakeitimas 86
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 87
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad Europos Komisija elektroninį spaudą į šį reglamentą įtraukė siekdama teisiškai 
sukurti tam tikrą neegzistuojantį patvirtinimą juridiniams asmenims. Kyla klausimas, ar jau 
yra techninis sprendimas, kuris gali būti toliau plėtojamas savo ruožtu, ir ar šiuo metu reikia 
teisiškai nurodyti jo techninius reikalavimus. Kuriant spaudą naudingiau aiškios visų šalių 
atsakomybės taisyklės.

Pakeitimas 88
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) elektroniniai spaudai turėtų būti 
įrodymas, kad elektroninį dokumentą 

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

elektroninį dokumentą parengė juridinis 
asmuo; jais užtikrinamas dokumento 
vientisumas;

Or. en

Pagrindimas

Tvirtai rekomenduojama prie sąvokos „spaudas“ pridėti sąvoką „antspaudas“: sąvoka 
„spaudas“ daugelio ES valstybių narių teisės sistemose jau turi konkretų priereikšmį – ji 
vartojama kalbant apie institucinį dokumentų legalizavimo veiksmą. Jeigu ją būtų pradėta 
taikyti privatiems dokumentams, teisininkams kiltų daug painiavos.

Pakeitimas 89
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta 
ilgalaikė informacijos apsauga, t. y. 
elektroninio parašo ir elektroninių 
spaudų teisinis galiojimas ilgą laiką, taip 
užtikrinant, kad jų galiojimą būtų galima 
patvirtinti nepaisant būsimų 
technologinių pokyčių;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techniškai tai įgyvendinama naudojant atvirus standartus, laisvai prieinamus visiems ir 
atitinkančius grįžtamojo suderinamumo ir sąveikumo principus. Mes, kaip teisės aktų leidėjai, 
prie to dar nepriartėjome ir turime palaukti, kol šį žingsnį žengs pramonė. Beje, laukti gali 
tekti neilgai.

Pakeitimas 90
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) kadangi valstybių narių 
kompetentingos institucijos dabar 
naudoja įvairaus formato saugius 
elektroninius parašus savo dokumentams 
pasirašyti, būtina užtikrinti, kad valstybės 
narės, priimdamos elektroniniu būdu 
pasirašytus dokumentus, gebėtų 
techniškai apdoroti bent keletą saugaus 
elektroninio parašo formatų. Atitinkamai, 
jeigu valstybių narių kompetentingos 
institucijos naudoja saugius elektroninius 
spaudus, turėtų būti užtikrinta, kad jos 
gebėtų patvirtinti bent kelių formatų 
saugius elektroninius spaudus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu siekiama parašams ir spaudams naudojamas technologijas padaryti sąveikias 
skirtingose valstybėse narėse. Juo taip pat neatsakoma į klausimą, kiek spaudų ir parašų 
formatų turėtų būti įtraukta į kompetentingų institucijų sąrašą.

Pakeitimas 91
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) be juridinio asmens parengto 
dokumento tapatumo nustatymo, 
elektroniniai spaudai gali būti naudojami 
siekiant nustatyti bet kokio juridinio 
asmens skaitmeninio turto, pvz., 
programinės įrangos kodo, serverių, 
tapatumą;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Spaudų ir parašų skirtumas neturėtų būti pernelyg didelis. Pramonė dažnai šiuos 
mechanizmus plėtoja pagal poreikį, laikydamasi tinkamos sistemos.

Pakeitimas 92
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į šį reglamentą įtraukti išsamius techninius aspektus – netinkamas dalykas, nebūtina pasiekti 
to, ką politiškai pagrįsta pasiekti 3–7 straipsniais. Tinkami rinkos skaidrumo ir funkcijų 
atskyrimo mechanizmai patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų rinkose – taip pat dalykas, 
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kuris, išskyrus 15–16 straipsnius ir konstatuojamąsias dalis, nėra geriausiai išspręstas. 
Standartizavimo mechanizmai turėtų atitikti įprastas viešųjų pirkimų standartams taikomas 
procedūras – jos Europos lygmeniu jau priimtos.

Pakeitimas 93
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant sudaryti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti perduoti 
įgyvendinimo įgaliojimai, pirmiausia tam, 
kad ji nurodytų standartų, kurių laikantis 
būtų suteikiama prezumpcija dėl atitikties 
tam tikriems šiame reglamente arba 
deleguotuosiuose teisės aktuose 
nustatytiems techniniams reikalavimams 
užtikrinimo, numerius. Šiais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi pagal 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai ;

(51) siekiant sudaryti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti perduoti 
įgyvendinimo įgaliojimai, pirmiausia tam, 
kad ji nurodytų standartų, kurių laikantis 
būtų suteikiama prezumpcija dėl atitikties 
tam tikriems šiame reglamente arba 
deleguotuosiuose teisės aktuose 
nustatytiems techniniams reikalavimams 
užtikrinimo, numerius. Po skaidrių 
konsultacijų su suinteresuotaisiais 
subjektais, šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi remiantis 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai;

Or. en

Pakeitimas 94
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
rinkos dalyviams, kurie jau naudoja pagal 

(53) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą 
rinkos dalyviams, kurie jau naudoja pagal 
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Direktyvą 1999/93/EB išduotus 
kvalifikuotus sertifikatus, būtina numatyti 
pakankamą pereinamąjį laikotarpį. Be to, 
būtina suteikti Komisijai galimybę iki tos 
datos priimti įgyvendinimo ir 
deleguotuosius teisės aktus;

Direktyvą 1999/93/EB išduotus 
sertifikatus, būtina numatyti pakankamą 
pereinamąjį laikotarpį. Be to, būtina 
suteikti Komisijai galimybę iki tos datos 
priimti įgyvendinimo ir deleguotuosius
teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 tam tikrų 
elektroninio tapatumo nustatymo ar
atpažinties paslaugų ir elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų, skirtų 
elektroninėms operacijoms atlikti, 
taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pakeitimas 96
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Žodis „elektroninių“ veikiausiai nereikalingas.

Pakeitimas 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, 
kuriomis valstybės narės pripažįsta ir 
priima elektronines fizinių ir juridinių 
asmenų atpažinties priemones, kurioms 
taikoma elektroninės atpažinties schema, 
apie kurią pranešė kita valstybė narė.

2. Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, 
kuriomis valstybės narės pripažįsta ir 
priima elektronines fizinių ir juridinių 
asmenų tapatumo nustatymo ar atpažinties 
priemones, kurioms taikoma elektroninio 
tapatumo nustatymo ar atpažinties 
schema, apie kurią pranešė kita valstybė 
narė.

Or. en

Pagrindimas

Aiškesnis išdėstymas.

Pakeitimas 98
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šiuo reglamentu nustatoma tam tikrų 
elektroninių parašų, su jais susijusių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų ir 
tarpusavyje susietų paslaugų tam tikrų 
elementų tapatumo nustatymo teisinė 
sistema.

Or. en
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Pakeitimas 99
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Interneto svetainėms jau taikomi pramoniniai standartai, kurie yra visuotinai priimti ir 
vartotojų pripažinti. Todėl neaišku, kokią pridėtinę vertę teiktų kvalifikuoti interneto svetainių 
sertifikatai. Be to, internetas jau pagal savo pobūdį yra pasaulinis ir vartotojai susidurtų su 
interneto svetainėmis, kurioms taikomas europinis reguliavimas, ir su interneto svetainėmis, 
kurioms jis netaikomas, o tai keltų painiavą ir netikrumą, taip pat ir todėl, kad 
„nekvalifikuotos“ interneto svetainės nebūtinai būtų ne tokios saugios.

Pakeitimas 100
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad nekvalifikuotos paslaugos taip pat gali būti laisvai 
teikiamos.
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Pakeitimas 101
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Apie privačiojo sektoriaus schemą iš esmės turėtų būti galima pranešti, jeigu valstybė narė ją 
pripažįsta.

Pakeitimas 102
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šis reglamentas taikomas elektroniniam 
tapatumo nustatymui ir atpažinčiai, kurie
atliekami pačių valstybių narių, jų vardu 
arba jų atsakomybe, ir atitinkamiems
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams.

Or. en

Pakeitimas 104
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šis reglamentas netaikomas elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimui, 
jeigu jos teikiamos uždaroje 
suinteresuotųjų šalių grupėje šios grupės 
vidaus tikslais. Bet kuri trečioji šalis, 
pageidaujanti užginčyti tokios 
patikimumo užtikrinimo paslaugos 
galiojimą, negali to padaryti remdamasi 
tik tuo, kad patikimumo užtikrinimo 
paslauga neatitinka šio reglamento 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Pradinė formuluotė buvo neaiški ir ją buvo galima suprasti taip, esą pagal privatinę teisę 
galima priimti sprendimą šio reglamento netaikyti. Vietoj to turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad 
šios paslaugos neteikiamos visuomenei ir kad suinteresuotųjų šalių skaičius ribotas ir jos 
konkrečiai nurodytos.
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Pakeitimas 105
Pilar del Castillo Vera

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 arba paslaugas teikiantiems 
kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams. Jis netaikomas elektroninių 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimui 
pagal savanoriškus susitarimus, sudarytus 
pagal privatinę teisę ir nesusijusius su 
galimybe naudotis viešosiomis 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 106
Sajjad Karim

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „savanoriški susitarimai“ kelia painiavą, nes tai – daugelyje valstybių narių teisiškai 
neegzistuojanti sąvoka. Reglamento taikymo sritis turėtų būti kuo platesnė – šis tekstas gali 
virsti spraga, kuria pasinaudojusios dalyvaujančios suinteresuotosios šalys bet kurią sutartį 
galėtų apibrėžti kaip „savanorišką susitarimą“. Pakeitimas atitinka galiojančios e. parašų 
direktyvos (1999/93/EB) tekstą.
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Pakeitimas 107
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos savo nacionalinio 
suverenumo, valstybės narės užtikrina, 
kad nacionaliniais arba Sąjungos teisės 
aktais nustatyti formos reikalavimai 
neturėtų neigiamo poveikio teisiniam 
elektroninių patikimumo užtikrinimo 
paslaugų galiojimui pagal viešosios ir 
privačiosios teisės reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1) elektroninė atpažintis – elektroninio 
tapatumo nustatymo duomenų, kuriais 
vienareikšmiškai nurodomas fizinis arba 
juridinis asmuo, naudojimo procesas, kai:

a) atpažinties duomenis gali naudoti tik 
pasikliaujanti šalis, siekdama atpažinti 
asmenį, jeigu yra įvykdytos konkrečios 
sąlygos (sąlyginė elektroninė atpažintis), 
arba
b) atpažinties duomenis gali naudoti 
pasikliaujanti šalis, siekdama atpažinti 
asmenį (besąlyginė elektroninė 
atpažintis);

Or. en
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Pakeitimas 109
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą turėtų būti integruotas principas, kad būtų renkama kuo mažiau duomenų. 
Nors tam tikroms paslaugoms reikia vienareikšmiškos atpažinties, kitoms gali ir nereikėti 
perduoti visų duomenų. Praktinis pavyzdys būtų paprastas amžiaus patikrinimas, kuriam kitų 
asmens duomenų nereikalaujama.

Pakeitimas 110
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 111
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a punktas (naujas)



AM\936276LT.doc 39/169 PE510.784v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) operacija – asmens ir pasikliaujančios 
šalies tarpusavio seansas arba kontaktas;

Or. en

Pagrindimas

Operacijos apibrėžtis – būtina sąlyga tolesnėms apibrėžtims. Apribojimas iki seanso neapima, 
pvz., ilgiau trunkančių sutartinių santykių, kai šalys tarpusavyje susisiekia kelis kartus. 
Pastarasis ryšys vadinamas santykiais ir jam taikomas konkrečioms aplinkybėms pritaikytas 
elektroninis tapatumo nustatymas, aprašytas toliau. O seansas reiškia laiką, per kurį asmuo 
sutelkia dėmesį konkrečiam uždaviniui, pvz., apsilanko tam tikroje interneto svetainėje.

Pakeitimas 112
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) nesusiejamas elektroninis tapatumo 
nustatymas – elektroninių fizinio ar 
juridinio asmens rekvizitų naudojimo 
procesas, kai pagal pateiktus rekvizitus ir 
turimą papildomą informaciją operacijos 
negalima susieti su asmeniu ar su bet 
kuria kita operacija;

Or. en

Pagrindimas

Daugeliu naudojimo atvejų nustatyti tiesioginį ryšį su asmeniu nereikalinga, o atsižvelgiant į 
bendrus duomenų apsaugos motyvus ir į konkretų principą, pagal kurį teikiama kuo mažiau 
duomenų, tai nepageidautina arba netgi neatitinka reikalavimų, žr. Direktyvos 95/46/EB 6 
straipsnio 1 dalies b ir c punktus. Pavyzdžiui, virtualiosios paslaugos teikėjui gali būti 
reikalinga žinoti, ar vartotojas yra vyresnis nei 18 m., tačiau jam nereikia pavardės, adreso 
ar tikslios gimimo datos, kad įsitikintų, jog vartotojas gali pasinaudoti tam tikra paslauga ar 
užsisakyti tam tikrų prekių. Šiuo atveju pakanka anoniminio reikiamų asmens rekvizitų 
įrodymo – vartotojas gali likti anonimas.
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Pakeitimas 113
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) pritaikytasis elektroninis tapatumo 
nustatymas – elektroninių fizinio ar 
juridinio asmens rekvizitų naudojimo 
procesas, kai pagal pateiktus rekvizitus 
galima patikrinti, ar to paties asmens 
tapatumas tomis pačiomis aplinkybėmis 
buvo elektroniniu būdu nustatytas per 
ankstesnę operaciją; 

Or. en

Pagrindimas

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for a 
secure re-recognition should be used. Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Pakeitimas 114
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) elektroninės atpažinties priemonė – 2) elektroninio tapatumo nustatymo
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materialus arba nematerialus objektas su 
šio straipsnio 1 dalyje numatytais 
duomenimis, skirtas tam, kad būtų galima 
pasinaudoti virtualiosiomis paslaugomis, 
kaip nurodyta 5 straipsnyje;

priemonė – materialus arba nematerialus 
objektas su šio straipsnio 1a dalyje
numatytais duomenimis, skirtas tam, kad 
būtų galima pasinaudoti virtualiosiomis 
paslaugomis, kaip nurodyta 5 straipsnyje;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Tai – tolesnis pakeitimas, grindžiamas pradėta taikyta tapatumo nustatymo sąvoka, nes ši 
sąvoka – tai bendresnis procesas, o atpažintis – konkreti forma, apimanti atpažinties 
duomenis.

Pakeitimas 115
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) elektroninės atpažinties schema –
elektroninės atpažinties sistema, pagal 
kurią šio straipsnio 1 punkte numatytiems 
asmenims išduodamos elektroninės 
atpažinties priemonės;

3) elektroninio tapatumo nustatymo
schema – elektroninio tapatumo 
nustatymo sistema, pagal kurią šio 
straipsnio 1 punkte numatytiems asmenims 
išduodamos elektroninio tapatumo 
nustatymo priemonės;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Tai – tolesnis pakeitimas, grindžiamas pradėta taikyta tapatumo nustatymo sąvoka, nes ši 
sąvoka – tai bendresnis procesas, o atpažintis – konkreti forma, apimanti atpažinties 
duomenis.
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Pakeitimas 116
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4) elektroninis patvirtinimas – elektroninis 
procesas, suteikiantis galimybę patvirtinti 
fizinio arba juridinio asmens elektroninio 
tapatumo nustatymo priemonę arba 
elektroninių duomenų kilmę ir vientisumą;

Or. en

Pagrindimas

Išlaikoma moksle ir literatūroje išplėtota terminija siekiant elektroninį tapatumo nustatymą 
atskirti nuo atpažinties (žr. pirmiau pateiktus 3 straipsnio 1a, 1b ir 1c punktus). Pateiktų 
rekvizitų galiojimo patvirtinimo procesui reikalinga kitokia terminija, ne tapatumo 
nustatymas. Pagal esamą 6 straipsnio 1 dalies d punkto formuluotę pasirinktas terminas –
elektroninis patvirtinimas.

Pakeitimas 117
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) atpažinties duomenys – bet koks 
rekvizitų rinkinys, kurį žinant galima 
nustatyti konkretų fizinį asmenį, pvz., 
pavardės ir gyvenamosios vietos adreso 
derinys arba pavardės ir gimimo datos 
derinys, arba bet kokia informacija, 
leidžianti tai sužinoti, pvz., paso numeris 
arba unikalus asmens kodas;

Or. en

Pagrindimas

Šia apibrėžtimi atpažinties duomenys aprašomi funkciškai. Išsamaus rekvizitų sąrašo 
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sąmoningai nepateikta, nes valstybės narės skirtingus rekvizitus gali laikyti privalomais 
aiškiai ir vienareikšmiškai atpažinčiai atlikti.

Pakeitimas 118
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) priemonės suteikėjas – subjektas, 
kuris vieno ar daugiau asmens rekvizitų 
tikrumą garantuoja suteikdamas jų 
turėtojui elektroninės atpažinties 
priemonę;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis reikalinga siekiant tiesiogiai minėti priemonės suteikėjus, kuriems taikomi 
duomenų apsaugos reikalavimai, žr. toliau pateiktą 4a straipsnį.

Pakeitimas 119
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c) patvirtinimo tarnyba – subjektas, 
atsakingas už tapatumo nustatymo 
galimybę, kurią pagal 6 straipsnio 1 dalies 
d punktą užtikrina pranešimą teikianti 
valstybė narė;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis reikalinga siekiant tiesiogiai minėti patvirtinimo tarnybas, kurioms taikomi 
duomenų apsaugos reikalavimai, žr. toliau pateiktą 4a straipsnį.
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Pakeitimas 120
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d) turėtojas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuriam suteikiama elektroninio 
tapatumo nustatymo priemonė;

Or. en

Pagrindimas

Šios apibrėžties trūksta.

Pakeitimas 121
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e) pasikliaujanti šalis – fizinis arba 
juridinis asmuo, kurio rekvizitus tikrina 
elektroninio tapatumo nustatymo 
priemonės turėtojas;

Or. en

Pagrindimas

Projekto 1 straipsnio d punkte pasikliaujančios šalys jau buvo minimos nesant tinkamos 
apibrėžties.

Pakeitimas 122
Lambert van Nistelrooij

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

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

c) pasirašantis asmuo neturi galimybės 
klaidingai suprasti pasirašomą operaciją 
ir prieš savo valią atskleisti savo 
pasirašymo teisės duomenis bet kuriai 
trečiajai šaliai; ir

Or. en

Pakeitimas 123
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, kad reikia išbraukti žodžius „tiktai pats“ siekiant priemonei suteikti lankstumo 
užtikrinant, kad pasirašantis asmuo galėtų pavesti įgaliotajam atstovui pasirašyti jo vardu.

Pakeitimas 124
Amelia Andersdotter

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 

Išbraukta.
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sertifikatu;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 125
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Tik redakcinio pobūdžio pakeitimas.

Pakeitimas 126
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 127
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Interneto svetainių tapatumo nustatymui šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Be to, 
sąrašas neturėtų būti kaupiamasis.

Pakeitimas 128
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 13 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 129
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, 
teikiantis vieną arba daugiau patikimumo 
užtikrinimo paslaugų;

14) patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, 
teikiantis vieną arba daugiau patikimumo 
užtikrinimo paslaugų, kaip apibrėžta šiame 
reglamente;

Or. en

Pagrindimas

Panaikinamas neaiškumas dėl patikimumo užtikrinimo paslaugų, teikiamų, pavyzdžiui, 
finansų sektoriuje.

Pakeitimas 130
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 15 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas – šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus atitinkantis 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas;

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 131
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) kvalifikuotas elektroninio parašo 
kūrimo įtaisas – elektroninio parašo 
kūrimo įtaisas, atitinkantis II priede 
nustatytus reikalavimus;

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 132
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21) saugus elektroninis spaudas –
elektroninis spaudas, atitinkantis šiuos 
reikalavimus:

Išbraukta.

a) vienareikšmiškai susietas su spaudo 
kūrėju;
b) leidžia nustatyti spaudo kūrėjo 
tapatybę;
c) sukurtas naudojant elektroninio 
spaudo kūrimo duomenis, kuriuos spaudo 
kūrėjas gali labai patikimai pats naudoti 
kurdamas elektroninį spaudą; ir
d) susietas su jo nurodomais duomenimis 
taip, kad bet koks tų duomenų pakeitimas 
būtų pastebimas;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad Europos Komisija elektroninį spaudą į šį reglamentą įtraukė siekdama teisiškai 
sukurti tam tikrą neegzistuojantį patvirtinimą juridiniams asmenims. Kyla klausimas, ar jau 
yra techninis sprendimas, kuris gali būti toliau plėtojamas savo ruožtu, ir ar šiuo metu reikia 
teisiškai nurodyti jo techninius reikalavimus.

Pakeitimas 133
Amelia Andersdotter

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;

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
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priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 134
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24) kvalifikuotas elektroninio spaudo 
sertifikatas – elektroniniam spaudui 
patvirtinti naudojamas liudijimas, 
išduodamas kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo ir 
atitinkantis III priede nustatytus 
reikalavimus;

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 135
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) kvalifikuota elektroninė laiko žyma –
elektroninė laiko žyma, atitinkanti 

Išbraukta.
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33 straipsnyje nustatytus reikalavimus;
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 136
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29) kvalifikuota elektroninio pristatymo 
paslauga – elektroninio pristatymo 
paslauga, atitinkanti 36 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus;

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 137
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30) kvalifikuotas svetainės tapatumo 
nustatymo sertifikatas – liudijimas, 
suteikiantis galimybę nustatyti svetainės 

Išbraukta.
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tapatumą ir susiejantis svetainę su 
asmeniu, kuriam buvo suteiktas 
kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjo išduotas IV priede 
nustatytus reikalavimus atitinkantis 
sertifikatas;

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kokią pridėtinę vertę teiktų kvalifikuoti interneto svetainių tapatumo nustatymo 
sertifikatai.

Pakeitimas 138
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 139
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Taikoma tik tekstui rumunų kalba)

Or. ro

Pakeitimas 140
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Duomenų tvarkymas ir apsauga

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, priemonės suteikėjai, 
patvirtinimo tarnybos, pasikliaujančios 
šalys ir priežiūros įstaigos užtikrina 
teisingą ir teisėtą asmens duomenų 
tvarkymą pagal Direktyvą 95/46/EB.
2. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, priemonės suteikėjai, 
patvirtinimo tarnybos tvarko asmens 
duomenis pagal Direktyvą 95/46/EB. Šis 
tvarkymas griežtai ribojamas mažiausiu 
duomenų kiekiu, kurio reikia tam, kad 
būtų galima išduoti ir prižiūrėti e. ID arba 
sertifikatą, patvirtinti elektroninį 
tapatumo nustatymą arba teikti 
patikimumo užtikrinimo paslaugą.
3. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, priemonės suteikėjai, 
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patvirtinimo tarnybos užtikrina su 
asmeniu, kuriam išduodamas e. ID arba 
teikiama paslauga, susijusių duomenų 
konfidencialumą ir vientisumą.
4. Nepažeisdamos teisinės galios, pagal 
nacionalinės teisės aktus suteiktos 
slapyvardžiams, valstybės narės 
nedraudžia priemonės suteikėjams 
elektroninio tapatumo nustatymo 
priemonėje nurodyti slapyvardį vietoje 
turėtojo vardo ir pavardės arba kartu su 
ja, o patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams nedraudžia elektroninio parašo 
sertifikatuose vietoje pasirašančio asmens 
vardo ir pavardės nurodyti slapyvardį.
5. Patvirtinimo tarnybos neturi rinkti ar 
pasilikti daugiau duomenų, negu reikia 
patvirtinimui atlikti. Patvirtinimo 
tarnybos neturi profiliuoti pasirašančių 
asmenų, pasikliaujančių šalių ar bet 
kurių kitų klientų. Siekiant aptikti 
sukčiavimą ir įsilaužimus galima 
išsaugoti įvesties duomenis, tačiau ne 
ilgiau kaip 90 dienų.

Or. en

Pagrindimas

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Pakeitimas 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Abipusis pripažinimas ir priėmimas Abipusis pripažinimas

Or. en

Pakeitimas 142
Amelia Andersdotter

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.

1. Jeigu pagal nacionalinės teisės aktus 
arba administracinę tvarką reikalaujama, 
kad norint pasinaudoti virtualiąja paslauga 
būtina užtikrinti elektroninį tapatumo 
nustatymą elektroninio tapatumo 
nustatymo priemonėmis, pasinaudojimo to
paties sektoriaus paslauga tikslais pagal 
nacionalinės teisės aktus arba 
administracinę tvarką pripažįstama kitoje 
valstybėje narėje išduota to paties arba 
aukštesnio garantijos lygio elektroninės 
atpažinties priemonė. Be to, 
pasinaudojimo šia paslauga tikslu 
pripažįstamos ir priimamos visos kitoje 
valstybėje narėje išduotos elektroninio 
tapatumo nustatymo priemonės, kurioms 
taikoma schema, įtraukta į sąrašą, 
Komisijos paskelbtą pagal 7 straipsnyje 
nurodytą procedūrą.

2. Valstybė narė gali apriboti elektroninio 
tapatumo nustatymo priemonės, apie 
kurią buvo pranešta, pripažinimą ir 
priėmimą leisdama ją taikyti tik viename 
ar keliuose konkrečiuose sektoriuose.
3. Valstybė narė gali atšaukti elektroninio 
tapatumo nustatymo priemonės 
pripažinimą ir priėmimą, jeigu 
pažeidžiamas saugumas, įskaitant atvejus, 
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kai sertifikatai išduodami apsimetėliams 
arba nustatomas techninis mechanizmo 
pažeidžiamumas.

Or. en

Pagrindimas

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Pakeitimas 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu pagal Sąjungos arba nacionalinės
teisės aktus arba administracinę tvarką 
reikalaujama, kad norint valstybėje narėje 
arba Sąjungos institucijoje pasinaudoti 
virtualiąja paslauga būtina užtikrinti 
elektroninę atpažintį (naudojant 
elektronines atpažinties priemones) ir 
tapatumo nustatymą, pasinaudojimo ta 
paslauga tikslais pirmoji valstybė narė 
arba Sąjungos institucijos pripažįsta visas
kitoje valstybėje narėje ir Sąjungos 
institucijų išduotas elektroninės atpažinties 
priemones, kurioms taikoma schema, 
įtraukta į sąrašą, Komisijos paskelbtą pagal 



PE510.784v01-00 58/169 AM\936276LT.doc

LT

7 straipsnį, ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo sąrašo, kuriame nurodyta 
ta schema, paskelbimo.

Or. en

Pakeitimas 144
Sajjad Karim

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 viešąja 
paslauga vienoje valstybėje narėje būtina 
užtikrinti elektroninę atpažintį (naudojant 
elektronines atpažinties priemones) ir 
tapatumo nustatymą, pasinaudojimo ta 
virtualiąja paslauga tikslais pirmojoje 
valstybėje narėje pripažįstamos kitoje 
valstybėje narėje išduotos elektroninės 
atpažinties priemonės, kurioms taikoma 
schema, įtraukta į sąrašą, Komisijos 
paskelbtą pagal 7 straipsnyje nurodytą 
procedūrą, jeigu tų elektroninės 
atpažinties priemonių tapatumo 
užtikrinimo lygis yra toks, kokio 
reikalaujama siekiant naudotis ta 
virtualiąja paslauga pirmojoje valstybėje 
narėje, arba didesnis už jį.

Or. en

Pakeitimas 145
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
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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 virtualiąja paslauga 
tikslais per šešis mėnesius nuo to laiko, 
kai Komisija paskelbia schemų, apie 
kurias pranešta, sąrašą, pripažįstamos to 
paties arba aukštesnio saugumo 
užtikrinimo lygio kitoje valstybėje narėje 
išduotos elektroninės atpažinties 
priemonės, apie kurias pranešta pagal 
7 straipsnyje nurodytą procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas aiškiau išdėstomas ir išbraukiamas žodis „priimamos“, nes neaišku, koks teisinis 
„pripažįstamų“ ir „priimamų“ skirtumas ir ar tai apskritai reikalinga. Be to, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta laiko, per kurį jos turi imtis reikiamų veiksmų kitoms atpažinties 
schemoms pripažinti, kai apie jas bus pranešta ir vėliau jos bus paskelbtos. Saugumo lygis 
turėtų būti toks pat arba aukštesnis siekiant išvengti lenktynių dėl žemesnių standartų.

Pakeitimas 146
Pilar del Castillo Vera

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 

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

priemonės, kurioms taikoma schema, 
įtraukta į sąrašą, Komisijos paskelbtą pagal 
7 straipsnyje nurodytą technologiniu 
neutralumu grindžiamą koordinavimo 
procedūrą, ir kurių saugumo lygis yra 
toks, kokio reikalaujama siekiant naudotis 
paslauga, arba didesnis už jį.

Or. en

Pakeitimas 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik konkrečioms 
tarpvalstybinėms viešosioms paslaugoms. 
Siekdama nurodyti šias tarpvalstybines 
paslaugas Komisija įgyvendinimo aktu 
parengia sąrašą. Šis įgyvendinimo aktas 
priimamas pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 148
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik konkrečioms 
tarpvalstybinėms viešosioms paslaugoms. 
Siekdama nurodyti šias tarpvalstybines 
paslaugas Komisija įgyvendinimo aktu 
parengia sąrašą. Šiame įgyvendinimo akte 
vadovaujamasi 8 straipsnyje nurodytais 
sprendimais ir jis priimamas pagal 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
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procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali išlaikyti ir pagal 
nacionalinę teisę naudoti nuosavas 
atpažinties sistemas virtualiosioms 
paslaugoms, nepatenkančioms į antroje 
pastraipoje nurodytą sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
gali savanoriškai suteikti elektroninės 
atpažinties sistemas kitos valstybės narės 
piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 151
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimo apie elektroninės atpažinties 
schemas sąlygos

Pranešimo apie elektroninio tapatumo 
nustatymo ar atpažinties schemas sąlygos

Or. en

Pakeitimas 152
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apie elektroninės atpažinties schemas 
tinka pranešti pagal 7 straipsnį, jeigu 
laikomasi šių sąlygų:

1. Apie elektroninio tapatumo nustatymo 
ar atpažinties schemas tinka pranešti pagal 
7 straipsnį, jeigu laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 153
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apie elektroninės atpažinties schemas
tinka pranešti pagal 7 straipsnį, jeigu 
laikomasi šių sąlygų:

1. Apie elektroninės atpažinties schemą
tinka pranešti pagal 7 straipsnį, jeigu 
laikomasi šių sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 154
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Apie privačiojo sektoriaus schemą iš esmės turėtų būti galima pranešti, jeigu valstybė narė ją 
pripažįsta.

Pakeitimas 155
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) elektroninės atpažinties priemones 
išduoda:

Or. en

Pakeitimas 156
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) elektroninio tapatumo nustatymo ar
atpažinties priemones išduoda pati 
pranešančioji valstybė narė arba jos 
išduodamos šios valstybės narės vardu arba 
atsakomybe;
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Or. en

Pakeitimas 157
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) elektroninės atpažinties priemones 
išduoda:

i) pranešančioji valstybė narė,
ii) jos išduodamos pranešančiosios 
valstybės narės įgaliojimu,
iii) jos išduodamos nepriklausomai nuo 
pranešančiosios valstybės narės ir ta 
valstybė narė jas pripažįsta;

Or. en

Pakeitimas 158
Pilar del Castillo Vera

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) elektroninės atpažinties priemonės 
pranešančiojoje valstybėje narėje 
nustatomos įstatymu kaip oficialus 
dokumentas ir nacionalinis 
identifikatorius;

Or. en

Pakeitimas 159
Sajjad Karim
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) elektroninės atpažinties priemonės pagal 
tą schemą gali būti naudojamos norint 
pasinaudoti bent viena viešojo sektoriaus 
institucijos teikiama paslauga, kuriai
pranešančiojoje valstybėje narėje būtina 
elektroninė atpažintis;

Or. en

Pakeitimas 160
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 161
Sajjad Karim

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) elektroninės atpažinties schema 
atitinka 8 straipsnyje išdėstyto sąveikumo 
modelio reikalavimus;
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Or. en

Pakeitimas 162
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pranešančioji valstybė narė užtikrina, 
kad asmens atpažinties duomenys tuo 
metu, kai pagal tą schemą išduodama 
elektroninės atpažinties priemonė, 
pakankamai aukštu tapatumo nustatymo 
saugumo lygiu būtų susieti su fiziniu arba 
juridiniu asmeniu, nurodytu 3 straipsnio 
1 punkte;

Or. en

Pakeitimas 163
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pranešančioji valstybė narė užtikrina, 
kad būtų taikomas mechanizmas, kuriuo 
pagal tapatumo nustatymo duomenis būtų 
vienareikšmiškai patikrinti pageidaujami 
fizinio arba juridinio asmens, nurodyto
3 straipsnio 1 punkte, duomenys;

Or. en

Pakeitimas 164
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Į šį pasiūlymą turėtų būti integruotas principas, kad būtų renkama kuo mažiau duomenų. 
Nors tam tikroms paslaugoms reikia vienareikšmiškos atpažinties, kitoms gali ir nereikėti 
perduoti visų duomenų. Praktinis pavyzdys būtų paprastas amžiaus patikrinimas, kuriam kitų 
asmens duomenų nereikalaujama.

Pakeitimas 165
Sajjad Karim

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) elektroninės atpažinties priemonę 
pagal tą schemą išduodanti 
suinteresuotoji šalis užtikrina, kad c 
punkte nurodyti asmens atpažinties 
duomenys pakankamai aukštu atitinkamo 
tapatumo nustatymo saugumo lygiu 
elektroninės atpažinties priemonės 
išdavimo metu būtų priskirti elektroninės 
atpažinties priemonei;

Or. en

Pakeitimas 166
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) pranešančioji valstybė narė nemokamai 
užtikrina virtualaus tapatumo nustatymo 
galimybę. Pranešančioji valstybė narė 
užtikrina galinių virtualaus tapatumo 
nustatymo paslaugų prieinamumą – jos 
teikiamos atviraisiais standartais, kuriais 
naudodamosi pasikliaujančios šalys
patvirtina elektroninius asmens tapatumo 
nustatymo ar atpažinties duomenis. 
Valstybės narės stengiasi sudaryti sąlygas 
atlikti nesusiejamą elektroninį tapatumo 
nustatymą. Šiuo tikslu valstybės narės 
arba suteikia virtualaus tapatumo 
nustatymo galimybę, arba kitokiu būdu 
suteikia visas reikalingas specifikacijas ir 
pavyzdines įgyvendinimo priemones 
pasikliaujančioms šalims, kad jos 
proporcingomis pastangomis galėtų 
patikrinti elektroninį tapatumo nustatymą 
arba elektroninę atpažintį. 
Jeigu valstybė narė sužino, kad 
pažeidžiama kuri nors pranešime 
nurodytoji atpažinties schema arba 
tapatumo nustatymo galimybė, tada, 
nepaisydama, ar ta schema ar galimybė 
taikoma jos pačios, ar kitos valstybės 
narės atsakomybe, valstybė narė pagal 7 
straipsnį nedelsdama praneša Komisijai ir 
visoms kitoms valstybėms narėms apie 
saugumo pažeidimą. Valstybės narės 
sustabdo arba atšaukia savo pasitikėjimo 
tokia pranešime nurodyta atpažinties 
schema, tapatumo nustatymo galimybe
arba tomis nepatikimomis jų 
sudedamosiomis dalimis praktiką; kitoms 
poveikį patiriančioms suinteresuotosioms 
šalims apie tai pranešama laikantis 15 
straipsnio 2 dalyje nustatytų pareigų;

Or. en
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Pagrindimas

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Pakeitimas 167
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką 
nemokamai užtikrina virtualaus tapatumo 
nustatymo galimybę, kad bet kuri 
pasikliaujančioji šalis galėtų patvirtinti jos 
gautus elektroninius asmens tapatybės 
duomenis. Valstybės narės nenustato jokių 
specialiųjų techninių reikalavimų ne jų 
teritorijoje įsisteigusioms 
pasikliaujančioms šalims, kurios nori atlikti 
tokį tapatumo nustatymą. Jeigu 
pažeidžiama kuri nors pranešime 
nurodytoji atpažinties schema arba 
tapatumo nustatymo galimybė arba jeigu 
sumažėja jų patikimumas, valstybė narė 
nedelsdama sustabdo tokią pranešime 
nurodytą atpažinties schemą, tapatumo 

d) pranešančioji valstybė narė visą laiką 
nemokamai užtikrina virtualaus tapatumo 
nustatymo galimybę, kad bet kuri už tos 
valstybės narės teritorijos ribų įsisteigusi 
pasikliaujančioji šalis galėtų patvirtinti jos 
gautus elektroninius asmens tapatybės 
duomenis. Kai siekiama prisijungti prie 
viešojo sektoriaus institucijos teikiamos 
virtualiosios paslaugos, toks tapatumo 
nustatymas suteikiamas nemokamai.
Valstybės narės nepagrįstai nenustato 
jokių specialiųjų techninių reikalavimų ne 
jų teritorijoje įsisteigusioms 
pasikliaujančioms šalims, kurios nori atlikti 
tokį tapatumo nustatymą;
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nustatymo galimybę arba tas nepatikimas 
jų sudedamąsias dalis arba jas atšaukia ir 
pagal 7 straipsnį apie tai informuoja kitas 
valstybes nares bei Komisiją;

Or. en

Pakeitimas 168
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Viešosios paslaugos turėtų būti nemokamos, tačiau vien privačių operacijų atveju niekas 
netrukdo suinteresuotosioms šalims susitarti dėl mokesčio. Orientacinis šio reglamento 
principas turėtų būti sąveikumas, tačiau valstybėms narėms vis tiek turėtų būti leidžiama 
nustatyti tam tikrus techninius reikalavimus, kai jie yra jų schemų pagrindas ir ypač kai jie 
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susiję su svarbiausiais saugumo aspektais.

Pakeitimas 169
Sajjad Karim

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pranešančioji valstybė narė užtikrina 
virtualaus tapatumo nustatymo galimybę, 
kad bet kuri už tos valstybės narės 
teritorijos ribų įsisteigusi pasikliaujančioji 
šalis galėtų patvirtinti jos gautus 
elektroninius asmens atpažinties 
duomenis. Kai siekiama prisijungti prie 
viešojo sektoriaus institucijos teikiamos 
virtualiosios paslaugos, toks tapatumo 
nustatymas suteikiamas nemokamai. 
Valstybės narės nepagrįstai nenustato 
jokių specialiųjų techninių reikalavimų 
pasikliaujančioms šalims, kurios nori 
atlikti tokį tapatumo nustatymą;

Or. en

Pakeitimas 170
Amelia Andersdotter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) patvirtinimo tarnybos turėtojo 
nuožiūra turi pateikti pasirašytą arba 
užantspauduotą turėtojo pasirinktų 
rekvizitų įrodymą.
Anoniminio tapatumo nustatymo atveju 
pateiktų įrodymų neturi būti įmanoma 
susieti su turėtoju, bet kuriais kitais 
pateiktais įrodymais ar asmeniniais 
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rekvizitais.
Su konkrečiomis aplinkybėmis susijusio 
tapatumo nustatymo susiejimą leidžiama 
taikyti tik tomis konkrečiomis 
aplinkybėmis;

Or. en

Pagrindimas

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Pakeitimas 171
Marita Ulvskog

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) d punkte nurodyta patvirtinimo 
tarnyba laikosi duomenų kiekio mažinimo 
principo ir gali rinkti arba pasilikti 
duomenis tik patvirtinimui atlikti. 
Patvirtinimo tarnyba negali profiliuoti 
pasirašančių asmenų, pasikliaujančių 
šalių ar bet kurių kitų klientų;

Or. en
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Pakeitimas 172
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pranešančioji valstybė narė prisiima 
atsakomybę už:

e) pranešančioji valstybė narė užtikrina:

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių atsakomybė turėtų būti reglamentuojama atskirai. Žr. tolesnius pakeitimus.

Pakeitimas 173
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) kad elektroninio tapatumo nustatymo 
priemonėmis pateiktais duomenimis būtų 
vienareikšmiškai patikrinami konkretaus 
fizinio ar juridinio asmens rekvizitai;

Or. en

Pakeitimas 174
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) asmens tapatybės duomenų susiejimą, 
kaip nurodyta c punkte;
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Or. en

Pagrindimas

Susiejimas ne visais atvejais turi būti vienareikšmiškas. Žr. ankstesnius pakeitimus.

Pakeitimas 175
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pranešančiosios valstybės narės apie 
trečiojoje šalyje įsisteigusio sertifikavimo 
paslaugų teikėjo elektroninės atpažinties 
schemą gali pranešti tik tuo atveju, jei tas 
paslaugų teikėjas atitinka visus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 176
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, pranešančios apie 
elektroninės atpažinties schemą, Komisijai 
perduoda toliau nurodomą informaciją ir, 
be reikalo nedelsdamos, vėlesnius jos 
pakeitimus:

1. Valstybės narės, pranešančios apie 
elektroninio tapatumo nustatymo ar
atpažinties schemą, Komisijai perduoda 
toliau nurodomą informaciją ir, be reikalo 
nedelsdamos, vėlesnius jos pakeitimus:

Or. en

Pakeitimas 177
Sajjad Karim
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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, įskaitant 
jos saugumo lygį, aprašą;

Or. en

Pakeitimas 178
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos aprašą;

a) pateikia pranešime nurodytosios 
elektroninės atpažinties schemos ir jos 
saugumo lygio aprašą;

Or. en

Pakeitimas 179
Amelia Andersdotter

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
elektroninio tapatumo nustatymo ar
atpažinties schemos aprašą;

Or. en

Pakeitimas 180
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nurodo valdžios institucijas, atsakingas 
už pranešime nurodytąją elektroninės
atpažinties schemą;

b) nurodo valdžios institucijas, atsakingas 
už pranešime nurodytąją elektroninio 
tapatumo nustatymo ar atpažinties 
schemą;

Or. en

Pakeitimas 181
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nurodo valdžios institucijas, atsakingas 
už pranešime nurodytąją elektroninės 
atpažinties schemą;

b) nurodo vieną ar kelias valdžios 
institucijas, atsakingas už pranešime 
nurodytąją elektroninės atpažinties schemą;

Or. en

Pakeitimas 182
Sajjad Karim

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 asmens
atpažinties duomenų tikrinimą 
tvarkančius vieną ar kelis subjektus;

Or. en

Pakeitimas 183
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) pateikia informaciją apie tai, kas tvarko 
atitinkamų rekvizitų registraciją;

Or. en

Pakeitimas 184
Jürgen Creutzmann

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, koks 
subjektas tvarko asmens identifikatorių 
registraciją;

Or. en

Pagrindimas

Tolesnis pakeitimas siekiant integruoti duomenų kiekio mažinimo principą. Taip pat aiškiau 
išdėstomas tekstas, nes šiomis aplinkybėmis veikiausiai aktualus subjektas, o ne pats asmuo.

Pakeitimas 185
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pateikia aprašymą, kaip vykdomi 8 
straipsnyje nurodyti sąveikumo sistemos 
reikalavimai;

Or. en
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Pakeitimas 186
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą;

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

Or. en

Pakeitimas 187
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pateikia tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą;

d) pateikia 6 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodytos tapatumo nustatymo galimybės 
aprašą;

Or. en

Pakeitimas 188
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) pateikia pranešime nurodytosios
tapatumo nustatymo schemos arba 
atitinkamų nepatikimų sudedamųjų dalių 
naudojimo sustabdymo arba atšaukimo 
nuostatas.
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Or. en

Pakeitimas 189
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pateikia patikrinamas garantijas, kad 
elektroninės atpažinties saugumo audito 
tvarka atitinka 16 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. en

(Žr. 8 straipsnio 2 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies pakeitimus.)

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad iš tikrųjų būtų atliekamas visų schemų, apie kurias 
pranešama, nepriklausomas auditas, kurį atliktų trečiosios šalys. Taip pat žr. 8 straipsnio 2 
dalies ir 16 straipsnio 1 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 190
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Interneto svetainė tikriausiai būtų vartotojams palankesnis variantas.

Pakeitimas 191
Sajjad Karim

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, per vieną 
mėnesį nuo to pranešimo gavimo datos 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
paskelbia 2 dalyje nurodyto sąrašo 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 192
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
1. Jeigu pažeidžiama kuri nors pagal 7 
straipsnio 1 dalį pateiktame pranešime 
nurodytoji elektroninės atpažinties 
schema arba 6 straipsnio 1 dalies d 
punkte nurodyta tapatumo nustatymo 
galimybė arba jų patikimumas sumažėja 
taip, kad tai mažina schemos patikimumą 
tarpvalstybinėms operacijoms, 
pranešančioji valstybė narė nedelsdama 
sustabdo arba atšaukia tos atpažinties 
schemos arba tapatumo nustatymo 
galimybės tarpvalstybinę dalį arba 
atitinkamas nepatikimas jų sudedamąsias 
dalis ir apie tai informuoja kitas valstybes 
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nares bei Komisiją.
2. Kai 1 dalyje nurodytas pažeidimas arba 
patikimumo sumažėjimas atitaisomas, 
pranešančioji valstybė narė atkuria 
tapatumo nustatymo galimybę ir apie tai 
nepagrįstai nedelsdama informuoja kitas 
valstybes nares ir Komisiją.
3. Kai 1 dalyje nurodytas pažeidimas arba
patikimumo sumažėjimas neatitaisomas 
per tris mėnesius nuo sustabdymo ar 
atšaukimo, pranešančioji valstybė narė 
apie elektroninės atpažinties schemos 
panaikinimą informuoja kitas valstybes 
nares ir Komisiją. Komisija nepagrįstai 
nedelsdama Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia 
atitinkamus 7 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
sąrašo pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 193
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Atsakomybė

1. Pranešančioji valstybė narė atsako už 
žalą, padarytą savo išduota arba savo 
vardu išduota elektroninės atpažinties 
priemone nesilaikant 6 straipsnyje 
nustatytų pareigų, išskyrus atvejus, kai 
gali įrodyti, kad nesielgė aplaidžiai.
2. Pagal 7 straipsnyje nurodytą procedūrą 
valstybės narės pripažintos ir pranešime 
nurodytos elektroninės atpažinties 
priemonės suteikėjas atsako už tai, kad 
neužtikrino:
– i) vienareikšmiško asmens atpažinties 
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duomenų susiejimo, ir
– ii) tapatumo nustatymo galimybės,
išskyrus atvejus, kai jis gali įrodyti, kad 
nesielgė aplaidžiai.

Or. en

Pagrindimas

Toks svarbus klausimas kaip atsakomybė, analogiškai kaip ir patikimumo užtikrinimo 
paslaugų skirsnyje, turėtų būti reglamentuojamas atskirai nuo pranešimo procedūros – jis ten 
netinka. Siūlomame straipsnyje atsižvelgiama ir į viešąsias, ir į privačias e. ID schemas.

Pakeitimas 194
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
1. Pranešančioji valstybė narė atsako už 
bet kokią tiesioginę žalą fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, padarytą dėl 6 
straipsnio 1 dalies c ir d punktuose 
nustatytų pareigų nevykdymo, išskyrus 
atvejus, kai ji gali įrodyti, kad nesielgė 
aplaidžiai.
2. Elektroninės atpažinties priemonę 
išduodanti suinteresuotoji šalis atsako už 
bet kokią tiesioginę žalą fiziniam ar 
juridiniam asmeniui, padarytą nesilaikius 
pagal nacionalines schemas taikomo 
tapatumo nustatymo saugumo lygio, t. y. 
neužtikrinus:
i) asmens atpažinties duomenų susiejimo, 
kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies ca 
punkte, ir
ii) tinkamo 6 straipsnio 1 dalies d punkte 
nurodyto tapatumo nustatymo atlikimo,
išskyrus atvejus, kai ji gali įrodyti, kad 
nesielgė aplaidžiai.
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3. 1 ir 2 dalys taikomos nedarant poveikio 
suinteresuotųjų šalių atsakomybei pagal 
nacionalinės teisės aktus už operaciją, 
kuriai naudojamos elektroninės 
atpažinties priemonės, įtrauktos į 
pranešime nurodytąją schemą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai išdėstyti, už ką atsakinga valstybė narė ir (arba) e. ID išduodanti 
suinteresuotoji šalis. Šis pakeitimas reikštų, kad pranešančioji valstybė narė ir (arba) 
elektroninės atpažinties priemonę išduodanti suinteresuotoji šalis atsako už žalą, išskyrus 
atvejus, kai gali įrodyti, kad nesielgė aplaidžiai. Tai atitinka požiūrį, kuriuo vadovaujamasi 9 
straipsnyje, ir taip bus užtikrintas tam tikras atsakomybės nuoseklumas įvairiose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 195
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimas Sąveikumas ir koordinavimas

Or. en

Pagrindimas

Galiausiai į šį straipsnį turėtų būti įtrauktas schemų sąveikumas – valstybių narių veiksmų 
koordinavimas yra tik priemonė šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 196
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimas Koordinavimas ir sąveikumas
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Or. en

Pagrindimas

Nuo sąveikumo modelio priklausys reglamento sėkmė. Siekiant nustatyti, ką tai turi apimti ir 
kaip tai turėtų veikti, reikia papildomų valstybių narių diskusijų.

Pakeitimas 197
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis, 1 a dalis (nauja), 1 b dalis (nauja), 1 c dalis (nauja), 1 d dalis (nauja) 
ir 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nacionalinėje elektroninės atpažinties 
infrastruktūroje turi būti sudarytos 
sąlygos sąveikumui su kitų valstybių narių 
elektroninės atpažinties infrastruktūra. 
Valstybių nacionalinės elektroninės 
atpažinties infrastruktūros tarpusavio 
sąveikumas užtikrinamas taikant 
sąveikumo modelį.
1a. Sąveikumo modelis apima reikiamus 
būtinuosius techninius reikalavimus, 
bendrus veiklos saugumo standartus, 
tapatumo nustatymo saugumo lygį ir 
standartus, pagal kuriuos valstybė narės 
planuos savo nacionalinę schemą, 
sertifikavimą ir valdymą.
1b. Sąveikumo modeliu:
i) užtikrinamas technologinis 
neutralumas;
ii) sudaromos sąlygos taikyti pritaikytosios 
privatumo apsaugos principą;
iii) užtikrinama, kad asmens duomenys 
būtų tvarkomi pagal Direktyvą 95/46/EB.
1c. Siekdama nustatyti vienodas 1, 1a ir 
1b dalių įgyvendinimo sąlygas, Komisija 
iki [įterpti datą] priima įgyvendinimo 
aktus dėl standartų, sąveikumo modelio 
protokolų ir tapatumo nustatymo 



AM\936276LT.doc 85/169 PE510.784v01-00

LT

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

1e. Valstybių narių tarpusavio 
bendradarbiavimą sudaro:
i) keitimasis informacija, patirtimi ir 
gerąja patirtimi e. ID schemų srityje;
ii) e. ID schemų tarpusavio vertinimas;
iii) aktualių e. ID sektoriaus tendencijų 
nagrinėjimas.

Or. en

Pakeitimas 198
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės bendradarbiauja, kad 
užtikrintų elektroninės atpažinties 
priemonių, kurioms taikoma pranešime 
nurodytoji schema, sąveikumą ir padidintų 
jų saugumą. Sąveikumo standartai kartu 
su kriptografiniais algoritmais, 
protokolais ir pagrindiniais valdymo 
standartais skelbiami viešai. Per 15 
straipsnio 2 dalyje nurodytą atsakingo 
atskleidimo laikotarpį viešai paskelbiamos 
visos audito ataskaitos kartu su visais 
pranešimais apie pažeidimus.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumu, atsakomybe ir atsakingu atskleidimu užtikrinama, kad saugumo problemos būtų 
greitai išspręstos, o pasitikėjimas sistema būtų greitai atkurtas.
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Pakeitimas 199
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės ir Komisija didžiausią 
prioritetą teikia tarpvalstybiniu mastu 
aktualiausioms e. paslaugoms:
a) keičiasi pranešime nurodytai schemai 
priklausančių elektroninės atpažinties 
priemonių taikymo geriausia patirtimi;
b) pateikia ir reguliariai atnaujina 
pasitikėjimo elektroninės atpažinties 
priemonėmis ir jų saugumo užtikrinimo 
geriausią patirtį;
c) pateikia ir reguliariai atnaujina 
elektroninės atpažinties priemonių 
naudojimo populiarinimo medžiagą. 

Or. en

Pakeitimas 200
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais sudaro 
būtinas sąlygas siekdama palengvinti 
1 dalyje minėtą valstybių narių 
bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas 
aukšto lygio pasitikėjimas ir pavojaus lygį 
atitinkantis saugumas. Šiais įgyvendinimo 
aktais pirmiausia reglamentuojamas 
keitimasis informacija, kvalifikacija ir 
geriausiąja patirtimi elektroninės 
atpažinties schemų srityje, elektroninės 
atpažinties schemų, apie kurias pranešta, 

2. Komisija įgyvendinimo aktais sudaro 
būtinas sąlygas siekdama palengvinti 1d ir 
1e dalyse minėtą valstybių narių 
bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas 
aukšto lygio pasitikėjimas ir pavojaus lygį 
atitinkantis saugumas.
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tarpusavio vertinimas ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų vykdoma 
elektroninės atpažinties sektoriaus 
aktualios pažangos analizė. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 201
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais sudaro 
būtinas sąlygas siekdama palengvinti 
1 dalyje minėtą valstybių narių 
bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas 
aukšto lygio pasitikėjimas ir pavojaus lygį 
atitinkantis saugumas. Šiais įgyvendinimo 
aktais pirmiausia reglamentuojamas 
keitimasis informacija, kvalifikacija ir 
geriausiąja patirtimi elektroninės 
atpažinties schemų srityje, elektroninės 
atpažinties schemų, apie kurias pranešta, 
tarpusavio vertinimas ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų vykdoma 
elektroninės atpažinties sektoriaus 
aktualios pažangos analizė. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

2. Komisija įgyvendinimo aktais sudaro 
būtinas sąlygas siekdama palengvinti 
1 dalyje minėtą valstybių narių 
bendradarbiavimą, informacijos skelbimą 
ir tarpusavio vertinimo mechanizmų 
taikymą, kad būtų užtikrintas aukšto lygio 
pasitikėjimas ir pavojaus lygį atitinkantis 
saugumas. Šiais įgyvendinimo aktais 
pirmiausia reglamentuojamas keitimasis 
informacija, kvalifikacija ir geriausiąja 
patirtimi elektroninės atpažinties schemų 
srityje, nepriklausomi trečiųjų šalių 
atliekami elektroninės atpažinties schemų, 
apie kurias pranešta, auditai ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų vykdoma 
elektroninės atpažinties sektoriaus 
aktualios pažangos analizė. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

(Taip pat žr. 7 straipsnio 1 dalies f punktą (naują))

Pagrindimas

„Tarpusavio vertinimo“ procedūras reikia geriau apibrėžti. Nepriklausomi trečiųjų šalių 
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atliekami auditai, kokių, pvz., reikalaujama iš patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų –
patikimesnis būdas užtikrinti schemų, apie kurias pranešta, auditų skaidrumą ir atskaitomybę.

Pakeitimas 202
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio konkretaus atitikties mechanizmo nebereikia, nes dabar techniniai reikalavimai 
reglamente įtvirtinti geriau.

Pakeitimas 203
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šio straipsnio 1b ir 2 dalyse nurodyti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 204
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
elektroninės atpažinties priemonių 
tarpvalstybinio sąveikumo ir saugumo 
standartus ir techninius reikalavimus. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 39 
straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų rengti standartus ir techninius reikalavimus, o ne prisidėti prie valstybių 
narių veiksmų koordinavimo proceso.

Pakeitimas 205
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas nusprendžia neteikti kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų, jam neturėtų būti taikoma papildoma atsakomybė. Ieškovas vis tiek gali 
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iškelti civilinį ieškinį nuostoliams padengti.

Pakeitimas 206
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas yra atsakingas už bet kokią 
tiesioginę žalą fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, padarytą dėl 15 straipsnio 
1 dalyje nustatytų pareigų nevykdymo arba 
tais atvejais, kai jis, padaręs veiklos arba 
techninę klaidą, netinkamai išduoda 
sertifikatą arba kitus tapatumo nustatymo 
duomenis – sertifikatą arba asmens 
duomenis išduoda netinkamam asmeniui 
arba su netinkamais rekvizitais.

Or. en

Pagrindimas

Katastrofinės dabartinės sertifikavimo sistemos klaidos padaromos daugiausia dėl to, kad 
sertifikatus išduodantys subjektai savo sertifikavimo praktikos išlygose panaikina visą 
atsakomybę, o tada, lenktyniaudami dėl žemesnių standartų, teikia savo paslaugas kuo pigiau. 
Vienintelis būdas tai ištaisyti – atkurti sertifikatus išduodančių subjektų atsakomybę.

Pakeitimas 207
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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.
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užtikrinimo paslaugų teikėjas gali įrodyti, 
kad nesielgė aplaidžiai.

Or. ro

Pakeitimas 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 209
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 211
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 dalis mutatis mutandis taikoma, kai 
jis pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą 
garantavo, kad trečiojoje šalyje įsisteigęs 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas laikysis šio reglamento 
reikalavimų, išskyrus atvejus, kai 
Sąjungoje įsisteigęs kvalifikuotas
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
gali įrodyti, kad trečiojoje šalyje įsisteigęs 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
nesielgė aplaidžiai.
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Or. en

Pagrindimas

Tolesnis pakeitimas, reikalingas dėl 11 straipsnio papildymų (trečiosiose šalyse įsisteigusių 
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priėmimo sąlygos).

Pakeitimas 212
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas yra atsakingas už bet 
kokią tiesioginę žalą fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, padarytą dėl šio 
reglamento, ypač jo 19 straipsnyje, 
nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

Or. ro

Pakeitimas 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų, 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
gali nurodyti naudojimosi savo 
teikiamomis paslaugomis apribojimus:
a) jie iš anksto tinkamai informuoja savo 
klientus apie tuos apribojimus, ir
b) tie apribojimai yra atpažįstami 
trečiosioms šalims.
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Kai patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai pagal pirmą pastraipą nurodo 
naudojimosi savo teikiamomis 
paslaugomis apribojimus, jie nėra 
atsakingi už žalą, padarytą viršijant 
nurodytus apribojimus.

Or. en

Pakeitimas 214
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Patikimumo užtikrinimo paslaugoms 
taikoma teisė, visų pirma susijusi su 
ginčais, yra valstybės narės, kurios 
teritorijoje įsisteigęs paslaugą gaunantis 
asmuo, teisė, jeigu šis asmuo ir 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
bendru sutarimu nenusprendžia kitaip.

Or. fr

Pakeitimas 215
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
arba kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų ir už pranešime nurodytą 
atpažinties sistemą atsakingų institucijų 
susitarimuose nustatomos atsakomybės 
ribos.
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Or. en

Pakeitimas 216
Jürgen Creutzmann

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. en

Pakeitimas 217
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas atitinka šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus ir yra 
akredituotas pagal valstybėje narėje 
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nustatytą savanoriškos akreditacijos 
sistemą; arba
b) Sąjungoje įsisteigęs kvalifikuotas 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas, atitinkantis šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, garantuoja, kad 
bus laikomasi šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų; arba
c) kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos arba kvalifikuoti sertifikatai, 
kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, yra 
pripažįstami pagal Sąjungos susitarimą su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis pagal SESV 218 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Pagal e. parašo direktyvą patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas iš trečiosios šalies gali 
būti arba sertifikuotas savanoriškai, arba priklausyti nuo įsisteigusio paslaugų teikėjo 
garantijos. Neaišku, kodėl toks trečiosios šalies paslaugų pripažinimas dabar turėtų būti 
įmanomas tik po sudėtingų tarptautinio susitarimo derybų. Papildymai parengti pagal 
pradinės direktyvos atitinkamo straipsnio formuluotę.

Pakeitimas 218
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 
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sertifikatai, kurių kilmės šalis yra trečioji 
šalis, yra pripažįstami pagal Sąjungos 
susitarimą su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis pagal SESV 
218 straipsnį.

sertifikatai, kurių kilmės šalis yra trečioji 
šalis, yra pripažįstami pagal Sąjungos 
susitarimą su trečiosiomis šalimis arba 
tarptautinėmis organizacijomis pagal SESV 
218 straipsnį ir jeigu trečioji šalis, kurioje 
paslaugų teikėjai yra įsisteigę, taikant 
abipusiškumo principą sutinka, kad 
Europos Sąjungos teritorijoje įsisteigusių 
kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos ir jų 
išduodami kvalifikuoti sertifikatai joje 
būtų priimami.

Or. fr

Pagrindimas

Abipusiškumo principo įgyvendinimas.

Pakeitimas 219
Sajjad Karim

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 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
teikiamos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos pripažįstamos kaip teisiškai 
lygiavertės Sąjungos teritorijoje 
įsisteigusių patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamoms
kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo 
paslaugoms, jeigu patikimumo užtikrinimo 
paslaugos, kurių kilmės šalis yra trečioji 
šalis, teikiamos laikantis atitinkamų šio 
reglamento reikalavimų, kuriuos nustato 
valstybėje narėje įsteigta priežiūros 
įstaiga.
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Or. en

Pakeitimas 220
Amelia Andersdotter

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

Or. en

Pagrindimas

Lingvistinis pataisymas ir sutvarkytas apibūdinimas „kvalifikuoti“.

Pakeitimas 221
Sajjad Karim

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 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pagrindimas

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Pakeitimas 222
Amelia Andersdotter

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 patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai laikytųsi 
patikimumo užtikrinimo paslaugoms ir 
sertifikatams, kuriuos teikia Sąjungoje 
įsisteigę patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai, taikomų reikalavimų, ypač tų,
kurie yra susiję su asmens duomenų 
apsauga, saugumu ir priežiūra, įskaitant 8 
straipsnyje nustatytą atvirumo 
reikalavimą ir 9 straipsnyje nustatytą 
atsakomybės reikalavimą.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 223
Pilar del Castillo Vera

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, Komisija 
patikrina, ar 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.

Or. en

Pakeitimas 224
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Duomenų tvarkymas ir apsauga
1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ir priežiūros įstaigos užtikrina 
teisingą ir teisėtą asmens duomenų 
tvarkymą pagal Direktyvą 95/46/EB.
2. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
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teikėjai tvarko asmens duomenis pagal 
Direktyvą 95/46/EB. Šis tvarkymas 
griežtai ribojamas mažiausiu duomenų 
kiekiu, kurio reikia tam, kad būtų galima 
išduoti ir prižiūrėti sertifikatą, arba teikti 
patikimumo užtikrinimo paslaugą.
3. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai užtikrina su asmeniu, kuriam 
teikiama patikimumo užtikrinimo 
paslauga, susijusių duomenų 
konfidencialumą ir vientisumą.
4. Nepažeisdamos teisinės galios, pagal 
nacionalinius teisės aktus suteiktos 
slapyvardžiams, valstybės narės 
nedraudžia patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams elektroninio parašo 
sertifikatuose vietoje pasirašančio asmens 
vardo ir pavardės nurodyti slapyvardį.

Or. en

(Žr. siūlomo 4a straipsnio (naujo) formuluotę.)

Pagrindimas

Šis straipsnis perkeliamas į 4a straipsnį (naują) ir patobulinamas aiškiau išdėstant 
formuluotę.

Pakeitimas 225
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai teikia vartotojams informaciją 
apie jų asmens duomenų rinkimą, 
perdavimą ir laikymą.

Or. en
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Pakeitimas 226
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai suteikia vartotojams priemones 
patikrinti savo asmens duomenis ir 
naudotis savo teise į duomenų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 227
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjo arba jo vardu atliekamas asmens 
duomenų tvarkymas, kai jis būtinai 
reikalingas siekiant užtikrinti tinklo ir 
informacijos saugumą, kad būtų įvykdyti 
11, 15, 16 ir 19 straipsnių reikalavimai, 
laikomas teisėtu interesu pagal Direktyvos 
95/46/EB 7 straipsnio f punktą.

Or. en

Pagrindimas

Asmens duomenis gali prireikti tvarkyti pažeidimo atveju arba siekiant imtis reikiamų atsako 
priemonių – tais atvejais, kai tai būtinai reikalinga, šie veiksmai turėtų būti laikomi teisėtu 
interesu pagal Duomenų apsaugos direktyvą ir turėtų būti laikomi teisėtais.

Pakeitimas 228
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neįgalių asmenų galimybė naudotis 
paslaugomis

Ypatingų poreikių turinčių asmenų 
galimybė naudotis paslaugomis

Or. en

Pakeitimas 229
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Taip išvengiama diskusijos, kas yra tikra negalia, ir išvengiama neigiamo ypatingų 
reikalavimų, kurių dėl įvairių priežasčių gali turėti naudotojai, vartotojai ir piliečiai, 
formulavimo.

Pakeitimas 230
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ką „jeigu įmanoma“ reiškia praktiškai: ar teoriškai įmanoma, techniškai įmanoma, 
ar finansiškai įmanoma? Teisinio netikrumo galimybė didelė ir ją reikia panaikinti.

Pakeitimas 231
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis ir 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės paskiria savo teritorijoje 
veikiančią priežiūros įstaigą.

1a. Valstybės narės praneša Komisijai 
atitinkamų savo paskirtų priežiūros 
įstaigų pavadinimus ir adresus.

Or. en

Pakeitimas 232
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria tinkamą jos 
arba, jeigu tarpusavyje sutariama, kitos 
valstybės narės teritorijoje paskiriančiosios 
valstybės narės atsakomybe veikiančią 
priežiūros įstaigą. Priežiūros įstaigoms 

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

priežiūros įstaiga, jos adresai ir atsakingų 
asmenų vardai ir pavardės. Priežiūros 
įstaigoms suteikiama pakankamai išteklių, 
būtinų joms pavestoms funkcijoms 
vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Pirminiai priežiūros įstaigų įgaliojimai įtvirtinti šiame reglamente, tačiau svarbu, kad šios 
įstaigos galėtų tinkamai veikti. Be to, „tyrimo įgaliojimai“ gali numanomai reikšti 
įgaliojimus, kuriuos paprastai turi tik teisėsaugos institucijos, o tai jau būtų daugiau, negu 
reikalinga.

Pakeitimas 233
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės paskiria tinkamą jų 
teritorijoje veikiančią įstaigą arba, jeigu 
tarpusavyje sutariama, paskiriančiųjų 
valstybių narių atsakomybe veikiančią 
Europos priežiūros įstaigą. Priežiūros 
įstaigoms suteikiami visi priežiūros ir 
tyrimo įgaliojimai, būtini joms pavestoms 
funkcijoms vykdyti.

Or. ro

Pakeitimas 234
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros įstaiga yra atsakinga už šių 
funkcijų vykdymą:

2. Priežiūros įstaiga, kiek įmanoma, 
užtikrina, kad:
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Or. en

Pakeitimas 235
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priežiūros įstaiga yra atsakinga už šių 
funkcijų vykdymą:

2. Priežiūros įstaiga vykdo šias funkcijas:

Or. en

Pagrindimas

Glaustesnė formuluotė.

Pakeitimas 236
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) užtikrina, kad paskiriančiosios valstybės 
narės teritorijoje įsisteigę patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai vykdytų 
šiame reglamente nustatytus reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 237
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) paskiriančiųjų valstybių narių
teritorijoje įsisteigusių patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų stebėjimą, 
siekiant užtikrinti, kad šie vykdytų 
15 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

Or. ro

Pakeitimas 238
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) paskiriančiosios valstybės narės 
teritorijoje įsisteigę patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai vykdytų 
šiame reglamente nustatytus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 239
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paskiriančiosios valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusių kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
ir jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų priežiūrą, kad 
užtikrintų, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo

Išbraukta.
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paslaugos atitiktų šiame reglamente 
nustatytus taikytinus reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su pirmesniu punktu. Perteklinė informacija.

Pakeitimas 240
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų teikiamos kvalifikuotos 
patikimumo užtikrinimo paslaugos atitiktų 
šiame reglamente nustatytus reikalavimus;
ir

Or. en

Pakeitimas 241
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paskiriančiosios valstybės narės
teritorijoje įsisteigusių kvalifikuotų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir 
jų teikiamų kvalifikuotų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų priežiūrą, kad 
užtikrintų, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 

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

paslaugos atitiktų šiame reglamente 
nustatytus taikytinus reikalavimus;

Or. ro

Pakeitimas 242
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 243
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jeigu aktualu pagal 10 straipsnį, 
trečiosiose šalyse įsisteigę patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai ir jų 
teikiamos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitiktų šiame reglamente 
nustatytus taikytinus reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 244
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 245
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau išdėstomas reikiamas informacijos išsaugojimo laikotarpis.
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Pakeitimas 246
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai 
nutraukia veiklą, siekdama užtikrinti 
paslaugos tęstinumą, priežiūros įstaiga 
gali priimti nuostatas dėl užbaigimo 
planų.

Or. en

Pakeitimas 247
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena priežiūros įstaiga iki kitų 
metų pirmojo ketvirčio pabaigos pateikia 
Komisijai ir valstybėms narėms metinę 
ataskaitą apie paskutiniuosius
kalendorinius priežiūros veiklos metus.
Šioje ataskaitoje pateikiama bent tokia 
informacija:

3. Kiekviena priežiūros įstaiga kasmet iki
kovo 31 d. pateikia Komisijai ataskaitą apie 
praėjusius kalendorinius priežiūros veiklos 
metus kartu su pranešimų apie 
pažeidimus, gautų iš patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų pagal 15 
straipsnio 2 dalį, santrauka.

Or. en

Pakeitimas 248
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena priežiūros įstaiga iki kitų 3. Kiekviena priežiūros įstaiga iki kitų 
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metų pirmojo ketvirčio pabaigos pateikia 
Komisijai ir valstybėms narėms metinę 
ataskaitą apie paskutiniuosius 
kalendorinius priežiūros veiklos metus. 
Šioje ataskaitoje pateikiama bent tokia 
informacija:

metų pirmojo ketvirčio pabaigos viešai 
paskelbia metinę ataskaitą apie 
paskutiniuosius kalendorinius priežiūros 
veiklos metus. Šioje ataskaitoje pateikiama 
bent tokia informacija:

Or. en

Pagrindimas

Padidinus skaidrumą padidės tikimybė, kad techninės klaidos bus ištaisomos ir bus 
įvardijamos nesaugios technologijos, naudojamos tapatumo nustatymui ar atpažinčiai. 
Centrinei priežiūros įstaigai, kurios funkcijos bet kuriuo atveju apima daugelio pranešimų 
gavimą, nesunku juos padaryti prieinamus visuomenei, mokslininkams ir suinteresuotosioms 
šalims.

Pakeitimas 249
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie šios įstaigos vykdytą 
priežiūros veiklą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 250
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjų pagal 15 straipsnio 2 dalį gautų 
pranešimų apie pažeidimus suvestinė;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 251
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjų pagal 15 straipsnio 2 dalį gautų 
pranešimų apie pažeidimus suvestinė;

b) visi iš patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjų pagal 15 straipsnio 2 dalį gauti 
pranešimai apie pažeidimus;

Or. en

Pagrindimas

Padidinus skaidrumą padidės tikimybė, kad techninės klaidos bus ištaisomos ir bus 
įvardijamos nesaugios technologijos, naudojamos tapatumo nustatymui ar atpažinčiai. 
Centrinei priežiūros įstaigai, kurios funkcijos bet kuriuo atveju apima daugelio pranešimų 
gavimą, nesunku juos padaryti prieinamus visuomenei, mokslininkams ir suinteresuotosioms 
šalims.

Pakeitimas 252
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 253
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kodėl priežiūros įstaiga turėtų skirti daug išteklių informacijai apie rinką rinkti.

Pakeitimas 254
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 3 dalyje nurodytą metinę ataskaitą 
Komisija paskelbia valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 255
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su 1 dalimi.

Pakeitimas 256
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 257
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės viešai paskelbia
atitinkamų jų paskirtų priežiūros įstaigų 
pavadinimus ir adresus.

Or. en
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Pagrindimas

Padidinus skaidrumą padidės tikimybė, kad techninės klaidos bus ištaisomos ir bus 
įvardijamos nesaugios technologijos, naudojamos tapatumo nustatymui ar atpažinčiai. 
Centrinei priežiūros įstaigai, kurios funkcijos bet kuriuo atveju apima daugelio pranešimų 
gavimą, nesunku juos padaryti prieinamus visuomenei, mokslininkams ir suinteresuotosioms 
šalims.

Pakeitimas 258
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Priežiūros įstaiga gali būti atsakinga tik už paslaugų teikėjo veiklos veiksmingumo priežiūrą 
ir užtikrinti, kad paslauga būtų teikiama laikantis šiame reglamente išdėstytų kriterijų ir 
reikalavimų, tačiau ji negali „užtikrinti“, kad paslaugų teikėjas šiuos kriterijus ir 
reikalavimus atitiktų – tai yra paties paslaugų teikėjo pareiga. Turime užtikrinti, kad tinkamos 
priežiūros įstaigos funkcijos ir atsakomybė būtų aiškiai atskirtos nuo paslaugų teikėjo 
atsakomybės. Minėtųjų dviejų sričių neturėtume painioti ar sujungti.

Pakeitimas 259
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žodis „aplinkybes“ atrodo neaiškus ir nereikalingas.

Pakeitimas 260
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Priežiūros įstaigos bendradarbiauja 
keisdamosi geriausiąja patirtimi.
Priežiūros įstaiga, gavusi kitos priežiūros 
įstaigos prašymą, suteikia tai įstaigai
pagalbą, kad jų veikla būtų vykdoma 
darniai. Priežiūros įstaigos taip pat 
bendradarbiauja, kai pateikiamas 
prašymas pagal 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį 
su gaminių prekyba susijusius 
akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus1. Be to, savitarpio pagalba 
gali apimti informacijos prašymus ir 
priežiūros priemones, susijusias su šio 
reglamento 15, 16 ir 17 straipsniuose 
nurodytomis atitikties vertinimo 
ataskaitomis.

______________
1 OL L 218, 2008 8 13, p. 30.

Or. en

Pakeitimas 261
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Glaustesnė formuluotė ir kvalifikuojama pagalba, kad priežiūros įstaigos pagalbos prašytų tik 
pagrįstais atvejais.

Pakeitimas 262
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Priežiūros įstaiga, kuriai teikiamas 
pagalbos prašymas, gali atsisakyti jį 
patenkinti esant bent vienai iš toliau 
nurodytų sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 263
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Glaustesnė formuluotė.

Pakeitimas 264
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji nėra kompetentinga patenkinti 
prašymą; arba

a) priežiūros įstaiga nėra kompetentinga 
suteikti prašomą pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 265
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ji nėra kompetentinga patenkinti 
prašymą; arba

a) ji neturi reikiamų specialių žinių, kad 
galėtų patenkinti prašymą; arba

Or. en

Pagrindimas

Iš 13 straipsnio aišku, kad priežiūros įstaigai suteikta jos darbui reikalinga kompetencija. 
Komisija tikriausiai kalba apie priežiūros įstaigos specialių žinių lygį.
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Pakeitimas 266
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) prašoma pagalba nėra proporcinga 
standartinei priežiūros įstaigos veiklai;

Or. en

Pakeitimas 267
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prašymo patenkinimas prieštarautų 
šiam reglamentui.

b) prašymo patenkinimas viršytų šiame 
reglamente išdėstytus priežiūros įstaigos 
uždavinius ir įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad priežiūros įstaiga nesiims priemonių, kuriomis būtų pažeidžiamas šis 
reglamentas. Tačiau gali būti prašoma daugiau negu numatyta pagal šiame reglamente 
išdėstytus uždavinius.

Pakeitimas 268
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prašymo patenkinimas prieštarautų b) prašoma pagalba prieštarautų šiam 
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šiam reglamentui. reglamentui.

Or. en

Pakeitimas 269
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 270
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus priežiūros įstaigos gali atlikti 
bendrus tyrimus, kuriuose dalyvautų kitų 

Prireikus priežiūros įstaigos gali atlikti 
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valstybių narių priežiūros įstaigų 
darbuotojai.

bendrus priežiūros veiksmus.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „tyrimas“ atrodo artimai susijęs su teisėsaugos institucijomis. Be to, „bendri 
veiksmai“ jau leidžia suprasti, kad dalyvauja abiejų priežiūros įstaigų darbuotojai, taigi 
„tyrimo“ nebereikia.

Pakeitimas 271
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nevisiškai aiški visa šios dalies paskirtis. Jeigu valstybė narė leidžia perduoti pareigas kitų 
valstybių narių viešojo sektoriaus institucijoms, tada tuo tikslu nereikia ES teisinio pagrindo. 
Tačiau JEIGU valstybė narė turi įgaliojimus tai daryti, ji, žinoma, turi ir įgaliojimus nustatyti 
konkrečias sąlygas ir procedūras. Dėl trūkstamos pridėtinės vertės ir subsidiarumo principo 
ši dalis turėtų būti išbraukta.
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Pakeitimas 272
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiam straipsniui nebūtinai reikia įgyvendinimo akto, nes priežiūros įstaigų uždaviniai aiškiai 
išdėstyti.

Pakeitimas 273
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente dėl akreditavimo ir rinkos priežiūros (765/2008) jau numatyti patikrinimai, tad 
čia pateiktos nuorodos į patikrinimus keltų painiavą, i) be reikalo dubliuotų funkcijas, ii) būtų 
labiau apsunkinantis ir brangiau kainuojantis reikalavimas negu tie, dėl kurių valstybės narės 
jau susitarė ir kuriuos jos jau taiko.
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Pakeitimas 274
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjungos teritorijoje įsisteigę patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai imasi 
reikiamų techninių ir organizacinių 
priemonių, kad suvaldytų pavojus, 
kylančius jų teikiamų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų saugumui. 
Atsižvelgiant į naujausius technikos 
laimėjimus, šiomis priemonėmis 
užtikrinama, kad saugumo lygis atitiktų 
pavojaus lygį. Imamasi priemonių, kad 
būtų išvengta saugumo incidentų, kad būtų 
sumažintas jų poveikis ir kad 
suinteresuotosios šalys, įskaitant 
susitarimus pasirašiusias ir 
pasikliaujančias šalis, būtų informuojamos 
apie visus poveikį joms galinčius turėti 
pažeidimus. Be to, patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai savo 
sąskaita nedelsdami imasi reikiamų 
priemonių bet kokiems naujiems, 
nenumatytiems saugumui kylantiems 
pavojams panaikinti ir įprastam 
paslaugos saugumo lygiui atkurti.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas panaikinti saugumui kylančius pavojus ir atkurti įprastą saugumo lygį paimtas 
iš 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 20 konstatuojamosios 
dalies. Panaikinus nuorodą į „pripažintą nepriklausomą įstaigą“ tampa aiškiau, kokie 
reikalavimai keliami šiai nepriklausomai įstaigai. Taip pat žr. 16 straipsnio 1 dalies 
pakeitimą.
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Pakeitimas 275
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
vadovaudamiesi esama geriausia 
pramonės patirtimi ir galiojančiais 
pramoniniais standartais, valdo pavojus, 
kylančius jų teikiamų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų saugumui. 
Atsižvelgiant į naujausius technologinius
laimėjimus, visomis šiomis priemonėmis 
užtikrinama, kad saugumo lygis atitiktų 
pavojaus lygį. Pirmiausia imamasi 
priemonių, kad būtų išvengta saugumo 
incidentų, kad būtų sumažintas jų poveikis 
ir kad suinteresuotosios šalys būtų 
informuojamos apie pažeidimų padarytą 
žalą.

Or. en

Pakeitimas 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjungos teritorijoje įsisteigę patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai imasi 
reikiamų techninių ir organizacinių 
priemonių, kad suvaldytų pavojus, 
kylančius jų teikiamų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų saugumui. 
Atsižvelgiant į technologinius laimėjimus, 
šiomis priemonėmis visapusiškai 
laikomasi teisių į duomenų apsaugą ir 
užtikrinama, kad saugumo lygis atitiktų 
pavojaus lygį. Pirmiausia imamasi 
priemonių, kad būtų išvengta saugumo 
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ir kad suinteresuotosios šalys būtų 
informuojamos apie pažeidimų padarytą 
žalą.

incidentų, kad būtų sumažintas jų poveikis 
ir kad suinteresuotosios šalys būtų 
informuojamos apie visų didesnių 
pažeidimų padarytą žalą.

Or. en

Pagrindimas

Nurodyti technologinius laimėjimus atrodo tinkamiau, taip geriau aprašomas vykstantis 
prisitaikymo prie naujų technologijų procesas. Be to, „naujausius technikos laimėjimus“ 
galima klaidingai palaikyti „geriausia turima technologija“ – pastarąja sąvoka nebūtų 
atsižvelgiama į išlaidas ir būtų neproporcingai apkraunami paslaugų teikėjai, o tai turbūt 
nėra šios nuostatos tikslas. Galiausiai turėtų būti pranešama tik apie didesnius pažeidimus, 
kad būtų išvengta neproporcingos naštos ir informacijos pertekliaus vartotojams.

Pakeitimas 277
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Sąjungos teritorijoje įsisteigę arba pagal 
šio reglamento 10 straipsnį paslaugas 
teikiantys patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai imasi reikiamų techninių 
ir organizacinių priemonių, kad suvaldytų 
pavojus, kylančius jų teikiamų patikimumo 
užtikrinimo paslaugų saugumui ir 
atsparumui. Atsižvelgiant į naujausius 
technikos laimėjimus, šiomis priemonėmis 
užtikrinama, kad saugumo lygis atitiktų 
pavojaus lygį. Pirmiausia imamasi 
priemonių, kad būtų išvengta saugumo 
incidentų, kad būtų sumažintas jų poveikis 
ir kad suinteresuotosios šalys būtų 
informuojamos apie pažeidimų padarytą 
žalą.

Or. en
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Pakeitimas 278
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdami 16 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai priežiūros įstaigai pateikia iš 
atitikties vertinimo įstaigos gautą atitikties 
vertinimo ataskaitą, kad patvirtintų, jog 
buvo imtasi reikiamų saugumo priemonių.

Or. en

Pakeitimas 279
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įtvirtinti patikimumo užtikrinimo paslaugų patikimumą ir saugos reikalavimus, 
visada turėtų būti atliekamas privalomas patikrinimas.
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Pakeitimas 280
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeisdamas 16 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, kiekvienas patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas viešai 
paskelbia nepriklausomos įstaigos, kurios 
kompetencija atlikti patikrinimą įrodyta, 
atlikto saugumo patikrinimo ataskaitą, kad 
patvirtintų, jog buvo imtasi reikiamų 
saugumo priemonių.

Or. en

(Taip pat žr. 15 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pakeitimą.)

Pagrindimas

Reikalavimas panaikinti saugumui kylančius pavojus ir atkurti įprastą saugumo lygį paimtas 
iš 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 20 konstatuojamosios 
dalies. Panaikinus nuorodą į „pripažintą nepriklausomą įstaigą“ tampa aiškiau, kokie 
reikalavimai keliami šiai nepriklausomai įstaigai. Žr. taip pat 16 straipsnio 1 dalies 
pakeitimą.

Pakeitimas 281
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 282
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tinklo saugumo pažeidimo atveju 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
turi informuoti susitarimą pasirašiusias ir 
pasikliaujančias šalis ir, kai rizika 
nepriklauso priemonių, kurių gali imtis 
paslaugų teikėjas, taikymo sričiai, jis turi 
nurodyti galimas priemones padėčiai 
ištaisyti, įskaitant informaciją apie 
atitinkamas tikėtinas išlaidas. Patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjai, be reikalo 
nedelsdami, o jeigu įmanoma – per 
24 valandas nuo to momento, kai apie tai 
sužinojo, kompetentingai priežiūros 
įstaigai, informacijos saugumo klausimais 
kompetentingai nacionalinei įstaigai, o kai 
pažeidimas susijęs su asmens duomenimis
– ir duomenų apsaugos institucijoms 
praneša apie visus saugumo arba 
vientisumo pažeidimus, turėjusius poveikį
teikiamai patikimumo užtikrinimo 
paslaugai ir ją teikiant naudojamiems 
asmens duomenims. Jie praneša ne tik 
apie saugumo pažeidimus savo paties 
sistemose, bet ir apie bet kokius saugumo 
pažeidimus, kuriuos pastebi kitų 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
sistemose.

Or. en

Pagrindimas

Ši saugumo pažeidimo apibrėžtis ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo pareigos 
paimtos iš 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl 
asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 4 straipsnio 2 
dalies. Be to, paaiškinama, kad apie pažeidimus, susijusius su asmens duomenimis, 
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pranešama atitinkamų valstybių narių duomenų apsaugos institucijoms.

Pakeitimas 283
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
be reikalo nedelsdami, nuo to momento, 
kai apie tai sužinojo, priežiūros įstaigai, o 
prireikus – ir kitoms atitinkamoms 
įstaigoms, pvz., informacijos saugumo 
klausimais kompetentingai nacionalinei 
įstaigai arba duomenų apsaugos 
institucijai, praneša apie visus saugumo 
arba vientisumo pažeidimus, turėjusius 
didelio poveikio teikiamai patikimumo 
užtikrinimo paslaugai ir ją teikiant 
naudojamiems asmens duomenims.

Or. en

Pakeitimas 284
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

patikimumo užtikrinimo paslaugai.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti atvejų, kai nereikia pranešti visoms šioms paminėtoms institucijoms. Tikslus 
terminas neatrodo tinkamas, jis nenumatytas ir Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos dėl tinklų 
ir informacijos saugumo. Be to, nuorodos į asmens duomenis yra perteklinės, nes šie 
pranešimai apie pažeidimus reglamentuojami siūlomame Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente. Nuo to nukrypstančios arba besidubliuojančios taisyklės paslaugų teikėjams gali 
kelti painiavą ir teisinį neapibrėžtumą dėl pareigų.

Pakeitimas 285
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 286
Sajjad Karim
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 287
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 288
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkama priežiūros įstaiga, nustačiusi, 
kad pažeidimo paskelbimas yra svarbus 
visuomenei, taip pat gali informuoti

Atitinkama priežiūros įstaiga taip pat 
informuoja visuomenę arba pareikalauja, 
kad tai padarytų patikimumo užtikrinimo 
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visuomenę arba pareikalauti, kad tai 
padarytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas.

paslaugų teikėjas. Paprastai apie tai viešai 
paskelbiama per kuo trumpesnį pagrįstai 
praktišką laiką; tačiau patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas gali 
paprašyti leisti tai atlikti vėliau, kad būtų 
galima ištaisyti pažeidžiamus elementus. 
Jeigu priežiūros įstaiga šį leidimą 
suteikia, vėlavimo terminas negali būti 
ilgesnis nei 45 dienos, o patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas turi sutikti 
visoms pasikliaujančioms šalims, kad ir 
kur pasaulyje jos būtų, atlyginti 
nuostolius, tiesiogiai atsiradusius dėl 
vėlavimo pranešti.

Or. en

Pagrindimas

Padidinus skaidrumą padidės tikimybė, kad techninės klaidos bus ištaisomos ir bus 
įvardijamos nesaugios technologijos, naudojamos tapatumo nustatymui ar atpažinčiai. 
Centrinei priežiūros įstaigai, kurios funkcijos bet kuriuo atveju apima daugelio pranešimų 
gavimą, nesunku juos padaryti prieinamus visuomenei, mokslininkams ir suinteresuotosioms 
šalims.

Pakeitimas 289
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE510.784v01-00 134/169 AM\936276LT.doc

LT

Pagrindimas

Teisę priimti galutinį sprendimą pranešti visuomenei turėtų turėti priežiūros institucija, 
tačiau turėtų būti konsultuojamasi su paslaugų teikėju, nes paslaugų teikėjas gali turėti 
geresnes sąlygas įvertinti pažeidimo poveikį vartotojams ir padarinius incidento tyrimui ir 
(arba) taisomosioms priemonėms.

Pakeitimas 290
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pranešimą gavusi priežiūros įstaiga, 
nustačiusi, kad pažeidimo paskelbimas yra 
svarbus visuomenei, informuoja
visuomenę arba pareikalauja, kad tai 
padarytų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjas.

Or. en

Pakeitimas 291
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros įstaiga kartą per metus 
pateikia ENISA ir Komisijai iš 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
gautų pranešimų apie pažeidimus 
suvestinę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 292
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priežiūros įstaiga kartą per metus 
pateikia ENISA ir Komisijai iš patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų gautų 
pranešimų apie pažeidimus suvestinę.

3. Priežiūros įstaiga kartą per metus 
pateikia Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūrai ir Komisijai iš 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
gautų pranešimų apie pažeidimus 
suvestinę.

Or. fr

Pagrindimas

Redakcinis patikslinimas siekiant nevartoti santrumpų.

Pakeitimas 293
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kad įgyvendintų 1 ir 2 dalių nuostatas, 
kompetentinga priežiūros įstaiga 
įgaliojama duoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams privalomus nurodymus. 
Priežiūros įstaiga turėtų koordinuoti šiuos 
privalomus nurodymus su kitomis 
atitinkamomis reguliavimo institucijomis, 
prižiūrinčiomis kitą patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo veiklą nei 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikimas.

Or. en

Pakeitimas 294
Sajjad Karim
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Kad įgyvendintų 1 ir 2 dalių nuostatas, 
priežiūros įstaiga įgaliojama iš patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjų reikalauti 
imtis reikiamų veiksmų šiems 
reikalavimams įvykdyti.

Or. en

Pakeitimas 295
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti pasitikėjimą sistema, svarbu, kad ir priežiūros įstaigos privalėtų atsiskaityti 
už patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams skiriamas rekomendacijas.

Pakeitimas 296
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kad įgyvendintų 1 ir 2 dalių nuostatas, 
kompetentinga priežiūros įstaiga 

4. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi
1 ir 2 dalių nuostatų, kompetentinga 
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įgaliojama duoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams privalomus nurodymus.

priežiūros įstaiga įgaliojama duoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams privalomus nurodymus.

Or. en

Pakeitimas 297
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu šiame straipsnyje įtvirtintų 
nuostatų tam tikromis technologinėmis 
sąlygomis neįmanoma pakankamai 
įgyvendinti, Komisija arba bet kuris kitas 
suinteresuotasis subjektas, naudodamiesi 
IIIa skyriuje išdėstytų technologinių 
reikalavimų tvirtinimo mechanizmu, gali 
prašyti pateikti paaiškinimą.

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad teisės aktų leidėjų į šį reglamentą konkrečiai neįtrauktos nuostatos bus 
techninio pobūdžio. Jeigu teisės aktų leidėjai įsikiš ir pakeis teisės aktą jau po jo priėmimo, 
atsiras teisinis neapibrėžtumas. IIIa skyriuje išdėstytu mechanizmu užtikrinama, kad 
techniniai sprendimai būtų priimami techniniu lygmeniu tokiame forume, kuriame galėtų 
įtraukiai dalyvauti daug įvairių suinteresuotųjų subjektų, kartu užtikrinant, kad būtų išlaikytas 
politinis teisėkūros procedūra priimtų dokumentų rinkinio vientisumas.

Pakeitimas 298
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 

Išbraukta.
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kuriais būtų tiksliau apibrėžtos 1 dalyje 
nurodytos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

IIIa skyriuje (naujame) nustačius mechanizmą, šio teksto dabar nebereikia.

Pakeitimas 299
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su tolesne dalimi.

Pakeitimas 300
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
tiksliau apibrėžti 1 dalyje nurodytas 
priemones ir formatus bei procedūras, 
įskaitant terminus, taikytinus 
įgyvendinant 2 dalies nuostatas. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.
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Or. en

Pakeitimas 301
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

IIIa skyriuje (naujame) nustačius mechanizmą, kuriuo kodifikuoti techninius reikalavimus 
pavedama techninę kvalifikaciją turintiems standartus nustatančių institucijų žmonėms, šio 
teksto dabar nebereikia.

Pakeitimas 302
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad šis reglamentas atitiktų geriausią patirtį ir standartus – tada bet kokia ES 
reglamentavimo sistema nebus laikoma be reikalo apsunkinančia ir brangia, kenkiančia 
inovacijoms ir paslaugų teikimui.

Pakeitimas 303
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės turėtų būti tvirtinamos įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 304
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai kartą per metus tikrinami 
nepriklausomos įstaigos, kurios 
kompetencija atlikti patikrinimą įrodyta, 
siekiant patvirtinti, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, ir viešai paskelbia 
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patikrinimo ataskaitą. bei priežiūros įstaigai perduoda parengtą 
saugumo patikrinimo ataskaitą. Jeigu 
patikrinimo ataskaitoje esama 
konfidencialios verslo informacijos, 
neskelbtinus skirsnius priežiūros įstaiga 
gali viešai paskelbti vėliau, tačiau ne 
vėliau kaip per metus.

Or. en

Pagrindimas

Panaikinus nuorodą į „pripažintą nepriklausomą įstaigą“ tampa aiškiau, kokie reikalavimai 
keliami šiai nepriklausomai įstaigai. Žr. taip pat 15 straipsnio 1 dalies pakeitimą. Skaidrūs 
patikrinimai leis didesnei saugumo srities mokslininkų bendruomenei užtikrinti kuo didesnę 
atskaitomybę ir teikiamų paslaugų saugumą.

Pakeitimas 305
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai kas dvejus metus ir po 
kiekvieno didesnio technologinio ar 
organizacinio pakeitimo tikrinami 
pripažintos nepriklausomos įstaigos, 
siekiant patvirtinti, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, ir priežiūros 
įstaigai pateikia parengtą atitikties
patikrinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Ataskaitoje turėtų būti kalbama ne tik apie saugumo reikalavimus, bet ir apie visus iš šio 
reglamento kylančius reikalavimus kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjams. Be to, ataskaitos pakaktų kas dvejus metus ir tai būtų proporcinga įvertinant šios 
pareigos administracinę ir finansinę naštą. Vis dėlto didesnių pakeitimų atveju patikrinimas 
turėtų būti atliekamas siekiant užtikrinti, kad pakeitimai neturėtų poveikio atitikčiai.
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Pakeitimas 306
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai kartą per metus tikrinami 
pripažintos nepriklausomos įstaigos, 
siekiant patvirtinti, jog jie ir jų teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, ir priežiūros 
įstaigai pateikia parengtą saugumo 
patikrinimo ataskaitą. Po trejų metų, jeigu 
metinėse patikrinimo ataskaitose 
nepateikiama išlygų, šioje dalyje numatyti 
patikrinimai atliekami tik kas dvejus 
metus.

Or. fr

Pagrindimas

Siūloma patikrinimus atlikti rečiau, siekiant sumažinti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjų grynąsias kainas.

Pakeitimas 307
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

priežiūros įstaigai pateikia parengtą 
atitikties vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 308
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 309
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeisdama 1 dalies nuostatų, 
priežiūros įstaiga gali bet kada patikrinti 
kvalifikuotus patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjus, kad patvirtintų, jog jie ir 
jų teikiamos kvalifikuotos patikimumo 
užtikrinimo paslaugos atitinka šiame 
reglamente nustatytas sąlygas. Jeigu 
paaiškėja, kad pažeistos Direktyvoje 
95/46/EB nustatytos asmens duomenų 
apsaugos taisyklės, priežiūros įstaiga 
praneša duomenų apsaugos institucijoms 
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nustato, kad buvo padaryta asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimų.

jos atliktų patikrinimų rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 310
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai išdėstyta, kad tokių patikrinimų negalima atlikti pasirinktinai, jie turėtų 
būti grindžiami motyvuota informacija apie reikalavimų nesilaikymą. Nuoroda į „Komisijos 
prašymą“ išbraukta, nes priežiūros įstaigos turi geresnes galimybes įvertinti, ar tokio 
patikrinimo reikia.

Pakeitimas 311
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu reikalavimai pranešti apie pažeidimus suderinami su Duomenų apsaugos 
reglamentu.

Pakeitimas 312
Sajjad Karim

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Priežiūros įstaiga įgaliojama iš
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų 
reikalauti ištaisyti atitikties vertinimo
ataskaitoje nurodytus reikalavimų 
vykdymo pažeidimus.

Or. en

Pakeitimas 313
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pradinė formuluotė reikštų, kad priežiūros įstaiga turės įgaliojimus duoti privalomus 
nurodymus tik remdamasi saugumo ataskaita. Neaišku, kodėl šiais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi remiantis tik šiuo informacijos šaltiniu.

Pakeitimas 314
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti pasitikėjimą sistema, svarbu, kad ir priežiūros įstaigos privalėtų atsiskaityti 
už patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams skiriamas rekomendacijas.

Pakeitimas 315
Amelia Andersdotter
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 316
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 317
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 38 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais būtų nustatytos sąlygos, pagal 
kurias būtų pripažįstama šio straipsnio 
1 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje ir 
17 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
patikrinimą atliekanti įstaiga.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jau pirmesnėse šio straipsnio dalyse kodifikuoti techniniai reikalavimai politiniu požiūriu 
pakankamai aiškūs, kad juos būtų galima įgyvendinti.

Pakeitimas 318
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jau pirmesnėse iš dalies pakeisto šio straipsnio dalyse kodifikuoti techniniai reikalavimai 
politiniu požiūriu pakankamai aiškūs, kad juos būtų galima įgyvendinti.
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Pakeitimas 319
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 320
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos teikimo pradžia
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.
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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.

3. Priežiūros įstaiga patikrina, ar 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas arba jo teikiamos 
kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šio reglamento 
reikalavimus.
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.
Jeigu per vieną mėnesį patikrinimas 
nebaigiamas, priežiūros įstaiga apie tai 
praneša kvalifikuotam patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjui, 
nurodydama vėlavimo priežastis ir 
laikotarpį, per kurį patikrinimas bus 
baigtas.
4. Pagal 1 dalį pranešus apie kvalifikuotą 
patikimumo užtikrinimo paslaugą, 
atitinkama viešojo sektoriaus įstaiga 
negali atsisakyti atlikti administracinę 
procedūrą arba formalumus remdamasi 
tuo, kad ši paslauga nėra įtraukta į 
3 dalyje nurodytus sąrašus.
5. Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti aplinkybes, formatus ir 
procedūras, taikytinus įgyvendinant 1, 2 ir 
3 dalių nuostatas. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 39 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

Šis straipsnis jau nėra išbrauktas, nes bendroji paslaugų teikėjų atskaitomybė ir atsakomybė 
dabar tokia, kad paslaugų teikėjai, kuriems reikia patikimumo užtikrinimo paslaugų, turi 
galimybę įvertinti saugumo lygį ir pasirinkti tą paslaugą, kurios saugumo lygis tinkamiausias 
jų poreikiams.

Pakeitimas 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Kai patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai ketina pradėti teikti kvalifikuotas
patikimumo užtikrinimo paslaugas, jie
priežiūros įstaigai pateikia pranešimą apie 
savo ketinimą kartu su pripažintos 
nepriklausomos įstaigos parengta atitikties 
vertinimo ataskaita, kaip nustatyta 
16 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 322
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai praneša priežiūros įstaigai 
apie savo ketinimą pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 

1. Patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjai praneša priežiūros įstaigai apie 
savo ketinimą teikti kvalifikuotą 
patikimumo užtikrinimo paslaugą ir 
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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.

pateikia priežiūros įstaigai pripažintos 
nepriklausomos įstaigos atlikto saugumo 
patikrinimo ataskaitą, kaip nustatyta 
16 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Pozityvusis patikrinimo procesas turėtų būti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikimo sąlyga.

Pakeitimas 323
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



AM\936276LT.doc 153/169 PE510.784v01-00

LT

Pakeitimas 324
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kai pagal 1 dalį pateikiami reikiami 
dokumentai, priežiūros įstaiga patikrina, 
ar patikimumo užtikrinimo paslaugų
teikėjas ir patikimumo užtikrinimo 
paslaugos, kurias jis ketina teikti, atitinka 
šio reglamento reikalavimus. Jeigu 
tikrinant patvirtinama atitiktis, priežiūros 
įstaiga suteikia kvalifikuoto patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjo statusą ir 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjas gali pradėti teikti 
kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo 
paslaugą.

Or. en

Pagrindimas

Pozityvusis patikrinimo procesas turėtų būti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikimo sąlyga.

Pakeitimas 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Gavusi prašymą, priežiūros įstaiga turi 
turėti galimybę susipažinti su techniniais 
ir organizaciniais planais, tęstinumo 
valdymo planu, paslaugų politikos 
dokumentais ir bet kuriais kitais 
dokumentais, kuriais remtasi atitikties 
vertinimo ataskaitoje. 

Or. en
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Pakeitimas 326
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 327
Jürgen Creutzmann

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sujungta su 1 ir 2 dalimis.

Pakeitimas 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Priežiūros įstaiga patikrina, ar patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas arba jo 
teikiamos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka šio reglamento 
reikalavimus, ypač reikalavimus 
kvalifikuotiems patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjams. Jeigu priežiūros 
įstaiga padaro išvadą, kad patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjas ir jo 
teikiamos patikimumo užtikrinimo 
paslaugos atitinka tuos reikalavimus, 
priežiūros įstaiga patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjui ir jo teikiamoms 
patikimumo užtikrinimo paslaugoms ne 
vėliau kaip per du mėnesius nuo 
pranešimo pateikimo pagal 1 dalį suteikia 
kvalifikuotą statusą ir įtraukia šį statusą į 
18 straipsnyje nurodytus patikimus 
sąrašus.

Or. en

Pakeitimas 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 330
Jürgen Creutzmann

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 331
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu per vieną mėnesį patikrinimas 
nebaigiamas, priežiūros įstaiga apie tai 
praneša kvalifikuotam patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjui, nurodydama 
vėlavimo priežastis ir laikotarpį, per kurį 
patikrinimas bus baigtas. Jeigu 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas 
pateikė reikiamus dokumentus, 
patikrinimas užbaigiamas per didžiausią 
devynių mėnesių laikotarpį nuo 
pranešimo pateikimo.
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Or. ro

Pakeitimas 332
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu per vieną mėnesį patikrinimas 
nebaigiamas, priežiūros įstaiga apie tai 
praneša kvalifikuotam patikimumo 
užtikrinimo paslaugų teikėjui, nurodydama 
vėlavimo priežastis ir laikotarpį, per kurį 
patikrinimas bus baigtas. Visas laikotarpis 
negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi patikrinimas padaromas priklausomu nuo paslaugų teikimo pradžios, priežiūros 
įstaigai turėtų būti nustatytas terminas.

Pakeitimas 333
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Patikrinimas turi būti kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo sąlyga.

Pakeitimas 334
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 335
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 336
Jürgen Creutzmann



AM\936276LT.doc 159/169 PE510.784v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 337
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Patikimi sąrašai
1. Kiekviena valstybė narė sudaro, tvarko 
ir skelbia patikimus sąrašus, kuriuose 
pateikiama informacija apie kvalifikuotus 
patikimumo užtikrinimo paslaugų 
teikėjus, kurių atžvilgiu ji yra 
kompetentinga, ir apie visas jų teikiamas 
kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo 
paslaugas.
2. Valstybės narės sudaro, tvarko ir 
saugiai skelbia 1 dalyje numatytus 
elektroniniu būdu pasirašytus arba 
užantspauduotus patikimus sąrašus, 
pateikdama juos tokia forma, kad juos 
būtų galima tvarkyti automatizuotomis 
priemonėmis.
3. Valstybės narės, be reikalo 
nedelsdamos, pateikia Komisijai 
informaciją apie įstaigą, atsakingą už 
nacionalinių patikimų sąrašų sudarymą, 
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tvarkymą ir skelbimą, ir išsamius 
duomenis apie tai, kur šie sąrašai 
skelbiami, apie sertifikatą, naudojamą 
pasirašyti patikimiems sąrašams arba 
patvirtinti jiems spaudu, ir apie šių dalykų 
pasikeitimus.
4. Komisija saugiu ryšių kanalu skelbia 
visuomenei 3 dalyje numatytą 
informaciją, elektroniniu būdu pasirašytą 
arba užantspauduotą taip, kad ją būtų 
galima tvarkyti automatizuotomis 
priemonėmis.
5. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 
38 straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus dėl 1 dalyje nurodytos informacijos 
apibrėžimo.
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.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis jau nėra išbrauktas, nes bendroji paslaugų teikėjų atskaitomybė ir atsakomybė 
dabar tokia, kad paslaugų teikėjai, kuriems reikia patikimumo užtikrinimo paslaugų, turi 
galimybę įvertinti saugumo lygį ir pasirinkti tą paslaugą, kurios saugumo lygis tinkamiausias 
jų poreikiams.

Pakeitimas 338
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės sudaro, tvarko ir saugiai 
skelbia 1 dalyje numatytus elektroniniu 
būdu pasirašytus arba užantspauduotus 
patikimus sąrašus, pateikdama juos tokia 

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

forma, kad patį sąrašą ir konkrečius 
sertifikatus būtų galima tvarkyti 
automatizuotomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Aiškesnis išdėstymas siekiant užtikrinti, kad kompiuterinės programos galėtų apdoroti 
sertifikatus pačios – tai reikalinga patvirtinimo praktikai.

Pakeitimas 339
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotasis aktas neatrodo reikalingas. Todėl įtraukta į 6 dalyje numatytą įgyvendinimo 
aktą.

Pakeitimas 340
Jürgen Creutzmann

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 

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

Or. en

Pakeitimas 341
Amelia Andersdotter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 [...] Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis jau nėra išbrauktas, nes bendroji paslaugų teikėjų atskaitomybė ir atsakomybė 
dabar tokia, kad paslaugų teikėjai, kuriems reikia patikimumo užtikrinimo paslaugų, turi 
galimybę įvertinti saugumo lygį ir pasirinkti tą paslaugą, kurios saugumo lygis tinkamiausias 
jų poreikiams.

Pakeitimas 342
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Aiškesnis išdėstymas.

Pakeitimas 343
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) imasi reikiamų atsargumo priemonių, 
susijusių su atsakomybe už žalą pagal šį 
reglamentą, ypač disponuodami 
pakankamais finansiniais ištekliais arba 
sudarydami tinkamą atsakomybės 
draudimo schemą;

Or. en

Pagrindimas

Susidaro įspūdis, kad pačia pradine formuluote paslaugų teikėjui nustatoma atsakomybė, o ja 
turėtų būti tik nustatyta, kad privalu imtis atsargumo priemonių.

Pakeitimas 344
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 345
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors „patikimumas“ gali sudaryti aukštesnio standarto įspūdį, galiausiai sistema vis tiek turi 
atitikti šios dalies reikalavimus. Neaišku, ar „patikimumas“ pats savaime reiškia papildomą 
reikalavimą. Aiškintina taip: teisėtus pakeitimus turėtų būti įmanoma atlikti.

Pakeitimas 346
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors „patikimumas“ gali sudaryti aukštesnio standarto įspūdį, galiausiai sistema vis tiek turi 
atitikti šios dalies reikalavimus. Neaišku, ar „patikimumas“ pats savaime reiškia papildomą 
reikalavimą.

Pakeitimas 347
Jürgen Creutzmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies e punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– jie būtų viešai skelbiami ir atsisiunčiami 
tik tais atvejais, kai tai numatyta 
nacionalinėje arba Sąjungos teisėje, arba 
gavus asmens, kuriam buvo parengti 
duomenys, sutikimą;

Or. en

Pagrindimas

Aiškiau išdėstoma, kad skelbti duomenis gali būti reikalaujama arba leidžiama pagal 
galiojančius nacionalinės arba ES teisės aktus.

Pakeitimas 348
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad aktuali informacija būtų prieinama ir paslaugų teikėjui nutraukus veiklą.
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Pakeitimas 349
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) atsisako teikti paslaugas veiklai, kurią 
jie žino esant neteisėtą.

Or. fr

Pakeitimas 350
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo 
paslaugų teikėjai, išduodantys 
kvalifikuotus sertifikatus, nepagrįstai 
nedelsdami užregistruoja sertifikato 
atšaukimą savo sertifikatų duomenų 
bazėse.

Or. en

Pakeitimas 351
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdami į 3 dalį, kvalifikuoti 
patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, 
išduodantys kvalifikuotus sertifikatus, 
pateikia kiekvienai pasikliaujančiajai šaliai 
informaciją apie jų išduotų kvalifikuotų 
sertifikatų galiojimą arba atšaukimą. Ši 

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

informacija bet kuriuo metu pateikiama 
bent apie sertifikatus, taikant automatizuotą 
būdą.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ką tiksliai reiškia „veiksmingas“ ir „saugus“. „Bet kuriuo metu pateikiama“ jau 
netiesiogiai reiškia patikimumą. Be to, priešingai nei viešojo sektoriaus paslaugos, privačiojo 
sektoriaus sprendimai negali visada būti nemokami. Šias paslaugas naudojančios 
suinteresuotosios šalys turėtų būti laisvos pasirinkti pagrindinį savo verslo modelį.

Pakeitimas 352
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti patikimoms sistemoms ir 
produktams taikytinų standartų numerius.
Komisija užtikrina, kad apibrėžiant pagal 
šį reglamentą taikytinus standartus būtų 
deramai atsižvelgiama į suinteresuotųjų 
subjektų pateiktas pastabas, pageidautina, 
poveikio vertinimo forma. Jeigu patikimos 
sistemos ir produktai atitinka tuos 
standartus, laikoma, kad atitiktis 
19 straipsnio reikalavimams yra užtikrinta. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 
39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas aktualus visame tekste, kiekvienam straipsniui, kuriame minimas standartų 
taikymas.
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Pakeitimas 353
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti siekiama parengti standartus, rodančius atitiktį šiame reglamente išdėstytiems 
reikalavimams. Neaišku, ar „patikimumas“ yra atskiras reikalavimas. X reikalavimą 
atitinkanti sistema teisiškai visiškai nesiskiria nuo X reikalavimą atitinkančios patikimos 
sistemos. Priešingai, „patikimoms“ sistemoms taikomi standartai gali sudaryti klaidingą 
įspūdį, kad tuos pačius reikalavimus, bet ne standartą, atitinkančios kitos sistemos yra 
nepatikimos.

Pakeitimas 354
Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali įgyvendinimo aktais 
nustatyti patikimoms sistemoms ir 
produktams taikytinų standartų numerius. 
Jeigu patikimos sistemos ir produktai 
atitinka tuos standartus, laikoma, kad 
atitiktis 19 straipsnio reikalavimams yra 
užtikrinta. Šie įgyvendinimo aktai 

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

39 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą. Komisija skelbia šiuos aktus 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 355
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 1999/93/EB formuluote, atrodo, geriau atsižvelgiama į įvairius nacionalinius 
formos ir procedūrinius reikalavimus.


